Informasjon om behandling av personopplysninger i Norske
Finansanalytikeres Forening (NFF) - personvernerklæring

Nedenfor informerer vi (NFF) om hvordan vi behandler personopplysninger. Målet er
å gi deg en overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.
NFF er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne
erklæringen oppdateres løpende.
Vår behandling av personopplysninger er basert på de behovene vi har i vår
virksomhet. Utgangspunktet for vår virksomhet er våre vedtektsbaserte formål, som
er å
• bidra til allmenn forståelse av kapitalmarkedets funksjon og betydning i norsk
økonomi
•

bidra til gode rammebetingelser og et vel fungerende kapitalmarked

•

bidra til en høy standard på det analysearbeid som utføres og fremme god
håndtering av informasjon fra utsteder

•

bidra til et høyt etisk nivå i finansanalyse, i forvaltning, ved rådgivning og ved
omsetning av finansielle instrumenter

Vi behandler i hovedsak opplysninger om
•

Medlemmer og tillitsvalgte (komitémedlemmer)

•

Deltakere på våre kurs, studier, møter o.l.

•

Foredragsholdere, forelesere, møteledere mv på våre kurs, møter o.l.

for å
• informere om og drive vår virksomhet
•

administrere medlemskap og kursdeltakelse

•

administrere og arrangere møter, kurs mv

•

yte tjenester til medlemmene og kursdeltakere

•

oppfylle våre formål som interesseorganisasjon

Vi kan ha felles behandlingsansvar med samarbeidspartner når vi avholder kurs,
studier, møter ol. sammen med andre.
Vi beholder personopplysningene for en lengre periode hvis vi mener det kan bli bruk
for dem, for eksempel for å dokumentere virksomheten vår eller den kontakt vi har
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hatt og for å drive vår virksomhet og yte service i henhold til vår drift som
interesseorganisasjon.

E-post adresser for utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner
Vi benytter oss primært av utsendelse på e-post. Vi avslutter utsendelser til
mottakere som ber om det. Vi forbeholder oss muligheten til å lagre opplysningen om
at mottakeren ikke lenger ønsker utsendelser. Vi skal slette e-postadressen hvis vi
får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.
Vi utleverer ikke kontaktopplysninger om våre medlemmer og andre som deltar på
våre arrangementer, kurs o.l. til tredjepart verken for markedsførings- eller andre
formål.

Foredragsholdere, forelesere, møteledere, deltakere o.l.
Vi behandler personopplysninger om foredragsholdere, forelesere, møteledere og
deltakere på møter, arrangementer og kurs o.l. for å
•

planlegge, gi informasjon om og legge til rette for kurs, møter o.l.

•

legge til rette for kontakt mellom deltakerne og for å kontakte deltakere ved
behov

•

fakturere hvis det er deltakeravgift

•

evaluere møter, kurs o.l.

•

informere om relevante, fremtidige kurs, møter o.l.

Behandling av opplysninger er basert på vår berettigede interesse som blant annet
består i å avholde møter, kurs, studiesamlinger m.v.
Det forutsettes at vi får de opplysningene vi trenger for å arrangere og gjennomføre
møter, kurs, studiesamlinger mv. Dersom du gir oss sensitive opplysninger om
forhold som er nødvendige for at vi skal kunne imøtekomme de behov du måtte ha
(for eksempel om mat), vil vår behandling være basert på samtykke fra deg.
Vi kan levere ut lister med navn på deltakere og bedriftene de representerer til
foredragsholdere, forelesere og andre tredjeparter når det er behov for det.

Rettigheter for de registrerte
Du kan be om en kopi av alle opplysningene vi behandler om deg. Du kan be oss
rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. I noen situasjoner
kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
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Informasjonskapsler
NFF benytter ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

Behandlingsansvarlig
Behandlingsansvarlig er Norske Finansanalytikeres Forening (org.nummer
942762682). Vår kontoradresse er: c/o Regus, Filipstad Brygge 1, Oslo. Vår
postadresse er NFF, Postboks 1276 Vika, O111 Oslo. Du kan også kontakte oss på
e-post nff@finansanalytiker.no eller på telefon 2212 9210.

Endringer i informasjon
Vi vil stadig arbeide med å utvikle våre prinsipper og vår praksis for behandling av
personopplysninger. Ved endring vil vi endre informasjon ovenfor tilsvarende.

Oslo, 1. september 2018
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