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Sykehuspartner behandler en rekke personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandører, 

ansatte og innleide. Denne personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger for 

ansatte, kontaktpersoner hos leverandører og andre personer. Behandlingsansvarlig for 

personopplysningene som behandles er Sykehuspartner HF ved administrerende direktør. I denne 

personvernerklæringen beskrives i korte trekk hvordan Sykehuspartner behandler og beskytter 

personopplysningene. 

 

Hvorfor vi behandler personopplysninger om deg 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål knyttet til ditt arbeidsforhold hos 

oss. Under finner du en oversikt over disse formålene og hvilke personopplysninger vi behandler. For 

mer informasjon henvises det til Sykehuspartner sin protokoll hvor alle behandlingsaktiviteter er 

registrert med blant annet formål, lovlig grunnlag og lagringstid. 

For ansatte og eksterne 

 Personalinformasjon kan inneholde arbeidsavtale, fagforeningstilhørighet, kontonummer, 

CV, advarsler, fødselsnummer mv. Behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle 

arbeidsavtalen vi har med deg, og for å kunne utføre rettigheter og plikter pålagt av 

offentlige myndigheter (bl. a. skatt, sykemeldinger, permisjoner). 

 Utstyr du bruker koblet til navn, telefon, organisasjonsenhet. Behandlingen er nødvendig for 

å ha oversikt over hvilke Sykehuspartner utstyr du benytter deg av. 

 Adgangskontrollanlegg: Registering av inn-/utpasseringer på arbeidsplassen. Behandlingen 

av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at 

dette er nødvendig for å sikre bygningen, samt ivareta sikkerhet ved en eventuell 

ulykke/krise. 

 Timeregistreringssystem: Registrering av arbeidstimer i vårt system. Dette er nødvendig for 

å oppfylle arbeidsavtalen vi har med deg. 

 Nyhetsbrev: Abonnenter av vårt nyhetsbrev på e-post må registrere e-postadressen sin. E-

postadressen brukes til å sende ut nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om 

nyhetsbrevet. 

 Obligatoriske og valgfrie kurs: navn, bruker-ID, organisasjonstilhørighet, telefonnummer, 

fødselsdato, eventuelle nominasjons- og motivasjonsbrev, resultater. 

 

Kun for ansatte 

 Mobilabonnement: navn på ansatt og leder, ansattnummer, stilling, organisasjonstilhørighet, 

mobilnummer, type telefon. Dette gjør vi for å kunne inngå avtale om mobilabonnement. 

 



Hvordan vi beskytter personopplysningene dine 

Opplysningene sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative tiltak og mekanismer, som blant 

annet beskyttelse av infrastrukturen og kontorbygning, tekniske fasiliteter og kravstillelse til vårt 

personell. Kun personell med tjenstlig behov vil ha tilgang til de av dine personopplysninger som er 

nødvendig for den aktuelle behandlingen. Alt personell er underlagt taushetsplikt. Vi gir derfor ikke 

personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik 

utlevering. Slike grunnlag vil typisk være en avtale eller et rettslig grunnlag som pålegger oss å gi ut 

informasjonen. 

Når noen behandler personopplysninger på våre vegne stiller vi krav til at forsvarlige 

sikkerhetsmekanismer benyttes.  

 

Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger 

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene er 

samlet inn for. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til 

fortsatt å ta vare på opplysningene.  

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger 

om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du 

har videre rett til å kreve begrenset behandling og klage på behandlingen. Du kan lese mer om 

innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside. 

For spørsmål om dine rettigheter kan du kontakte oss på juridisk@sykehuspartner.no. Vi vil svare på 

din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 

 

Klagebehandling 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet 

her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du sende en klage til 

post@sykehuspartner.no eller til Datatilsynet.  

 

Kontakt 

Ved spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vårt personvernombud 

på personvernombud@sykehuspartner.no. 
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