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1 Personvernerklæring Korsvoll Skolekorps  

1. Innledning  

Korsvoll skolekorps (KSK, stiftet i 1964) gir et tilbud til barna som sogner til Korsvoll og Kringsjå om å oppleve 

gleden ved å spille eller drille i korps.  Medlemmene får et trygt miljø med solid nettverk på tvers av 

aldersgrupper. Elever kan spille i korpset fra 3. klasse (2. klasse for drill) til de er ferdige med videregående skole. 

EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation; GDPR) ble innført som norsk lov 1. juli 2018. 

Disse reglene gjelder også KSK, og korpset er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. 

Styreleder er hovedansvarlig for korpsets behandling av personopplysninger.    

2. Formålet  

Personopplysninger om korpsmedlemmer og deres foresatte lagres for å kunne drive korpset på en forsvarlig 

måte. Medlemskap i KSK innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger, som ved 

administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.  

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å dokumentere og administrere medlemskap. Vi 

lagrer også personopplysninger for dirigenter og instruktører som har et ansettelsesforhold i Korpset.  

3. Rettslig grunnlag  

Det er frivillig å være korpsmedlem. Gjennom ditt korpsmedlemsskap blir du også medlem av Norges 

Musikkorpsforbund (NMF). Ved at du melder deg inn i korpset gir du KSK lovlig grunnlag til å samle inn og 

behandle dine personopplysninger. KSK mottar offentlig støtte og er pålagt å føre medlemslister. Ved innmelding 

i korpset samtykker foresatte i at personopplysningene om musikantene og deres foresatte lagres i korpsets 

medlemsregistre, regnskapsløsninger og kommunikasjonsløsninger. For barn under 16 år forutsettes det 

samtykke fra foreldre, j.fr. personvernforordningens artikkel 8. Når en person frivillig melder seg inn i KSK oppstår 

implisitt en medlemsavtale, og korpset har lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige 

personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er 

personvernforordningens artikkel 6 pkt. 1 a), b) og c), artikkel 7 første ledd, artikkel 8 første ledd og artikkel 9 

pkt. 2 a). Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen vil 

dette kun skje etter samtykke. Der korpset har arbeidsgiveransvar (jfr. dirigenter, instruktører og 

hjelpeinstruktører) har korpset lovlig grunnlag for registrering og behandling av nødvendige personopplysninger 

med hjemmel i arbeidsavtalen (personvernforordningens artikkel 6 pkt. 1 a), b) og c). Slike opplysninger 

inkluderer fødselsnummer for at vår regnskapsfører skal kunne levere lovpålagt A-melding til Skatteetaten. 

4. Innhenting og behandling av personopplysninger 

For lønnsmottagere i KSK innhentes lovpålagte personopplysninger inkl. fødselsnummer gjennom 

arbeidsavtalen. For korpsmedlemmer innhentes personopplysninger gjennom innmeldingsskjema til KSK. Vi 

innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, skolekrets, samt 

foreldres navn og kontaktinfo. I tillegg lagres status og historikk for lån av instrumenter, uniform og annet utstyr 

som tilhører korpset, samt informasjon om betaling av medlemskontingent, egenandel for turer, og liknende. 

Barn kan fra 13 års alder velge å oppgi e-post og telefon for å få informasjon direkte til seg (j.fr. personvern-

forordningens artikkel 8, pkt. 1, andre ledd). Personopplysningene er kun tilgjengelige for tillitsvalgte og andre 

nøkkelpersoner i KSK som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med 

slik tilgang har underskrevet taushetsplikt og forelagt politiattest. KSK lagrer ikke sensitive personopplysninger 

(«særlige personopplysninger», j.fr. personvernforordningens artikkel 6 og artikkel 9), men må der dette er 

relevant hente inn nødvendige helseopplysninger om korpsmedlemmer for å sikre forsvarlig deltagelse på 

arrangementer og korpsturer – f.eks. allergier og matintoleranser. Påmelding til deltakelse på et arrangement 

innebærer et samtykke til at disse opplysningene samles inn og brukes, avgrenset til dét konkrete formålet.  

Korpset bruker informasjonsdelings-appen Spond til å sende ut informasjon til medlemmer om øvelser, konserter 

og andre arrangementer. I appen vil det være mulig å se hvilke korpsmedlemmer som f. eks. deltar på ulike 

arrangementer. Navn, epost og telefonnr. til foresatte og instruktører vil være synlig for andre i gruppen, og 

eventuelt (selvvalgt) for korpsmedlemmer over 13 år.  
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5. Behandlingsansvarlig og databehandlere  

Styret i KSK er behandlingsansvarlig for personopplysninger som lagres i korpsets digitale løsninger. KSK benytter 

StyreWeb for organisasjonsdriften, herunder medlemsregister og oversikt over utdelte instrumenter. Det er 

inngått egen databehandleravtale mellom KSK og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine 

rettigheter. StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS. Se 

StyreWebs personvernerklæring. Opplysninger om hvem som er medlemmer i KSK blir sendt til Norges 

Musikkorpsforbund. Se NMFs personvernerklæring. Styret legger selv inn KSK-medlemmer med foresatte i 

Spond-appen. Spond (se personvernerklæring) videreformidler ikke personopplysninger uten ditt samtykke. 

Korpset bruker Consulatet AS (se personvernerklæring), et autorisert regnskapsførerselskap, for å utbetale lønn 

og sende ut faktura for kontingenter og turer. Her må vi oppgi navn og epost på lønns- og fakturamottakere, og 

i tillegg fødselsnummer for lønnsmottakere. 

6. Sosiale medier 

Korpsets hjemmeside er laget i et verktøy levert av One.com. På hjemmesiden vil det ligge bilder av korpset som 

gruppe og fra offentlige opptredener som 17. mai og konserter. Sider med personopplysninger som 

kontaktinformasjon for korpsets styremedlemmer, dirigenter og instruktører ligger på passordbegrenset side for 

medlemmer. All kontaktinfo til Styret og andre grupper i korpset har personavhengige e-postadresser.  

Korpset bruker primært Facebook til å fremme korpset overfor publikum, tiltrekke seg nye medlemmer og 

informere om loppemarkeder og konserter. Vi vil ofte legge ut gruppebilder av korpsmedlemmer eller foresatte 

i forbindelse med arrangementer, men navngir aldri disse. Vi innhenter på forhånd et generelt samtykke til å 

legge ut bilder av korpsmedlemmer på sosiale medier. 

Bilder og video av korpset lagres/publiseres i lukket gruppe i Spond, eller på korpsets nettside og/eller kanaler i 

sosiale medier. Det er mulig å reservere seg mot dette. Vi knytter aldri navn på barn til bilder. 

7. Sletting av personopplysninger  

Både i KSK og NMF blir personopplysninger automatisk skjult ved utmelding. Ved utmelding settes en sluttdato 

for ditt medlemskap, og all informasjon som ikke må oppbevares av kontrollhensyn gjøres ikke-søkbar. For å 

ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet medlemskap.  Retten til å bli glemt 

gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi 

ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 10 under.  

8. Dine rettigheter  

Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta 

kontakt. Du har rett til å se hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Henvendelser for innsyn, retting eller 

sletting av personopplysninger kan gjøres til skolekorpsets Styre via e-postadresse styret@korsvollsk.no. Du har 

rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.   

9. Om personvernerklæringen 

KSK kan endre denne personvernerklæringen for å etterkomme nye krav fra myndighetene, for å tilføye 

informasjon, eller rette opp feil og mangler. Denne utgaven av personvernerklæringen er opprettet 01.03.2020. 

10. Kontakt 

Behandlingsansvarlig er det til en hvert tid sittende Styret i KSK, som kan nås på styret@korsvollsk.no, og 

Styreleder er hovedansvarlig for korpsets behandling av personopplysninger.    

 

https://www.styreweb.com/personvernerklaering/
https://musikkorps.no/wp-content/uploads/2018/10/Personvernerklæring-ver-060418.pdf
https://spond.com/privacy?lang=no
https://consulatet.no/personvernerklaering/
mailto:styret@korsvollsk.no
mailto:styret@korsvollsk.no

