Personvernerklæring
Om Partilovnemnda
Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til å sikre åpenhet om
finansieringen av de politiske partiene. Det kontrollerer at partiene følger bestemmelsene i
partiloven om regnskapsføring, finansiering og rapportering mv., avgir generelle uttalelser om
hvordan loven skal forstås, treffer vedtak om administrative sanksjoner når regelverket ikke blir fulgt
og avgjør klagesaker. Veiledning er en viktig side av all virksomhet.
Administrativt er Partilovnemnda underlagt Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD), jf. partiloven (lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene)
§ 24 nr. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementets overordnede administrative ansvar
omfatter også Partilovnemndas innhenting, bearbeiding og lagring av personopplysninger.
Formålet med å samle inn personopplysninger
For å kunne utføre sine oppgaver etter partiloven, må Partilovnemnda ha tilgang til opplysninger om
partienes økonomi. I enkeltsaker er det ofte nødvendig å supplere de opplysningene som er
tilgjengelig fra Statistisk Sentralbyrå eller andre kilder, ved korrespondanse med partiene og deres
tillitsvalgte. På denne måten vil Partilovnemnda få opplysninger om enkeltpersoners navn og roller i
vedkommende parti, noen ganger også om personlige forhold mv. som kan bidra til å forklare brudd
på regelverket (fristoversittelser, manglende innrapportering mv.). Informasjon om enkeltpersoner
vil også kunne komme frem gjennom korrespondanse med personer som varsler om mulig uheldige
forhold i bestemte partier mv.
Saksbehandlingen for øvrig er intern og skjer på vanlig måte gjennom utredning, korrespondanse,
møter og samtaler mellom sekretariatet og nemndslederen og mellom sekretariatet og samtlige
medlemmer av Partilovnemnda. Krav om dokumentinnsyn behandles og avgjøres på vanlig måte
etter reglene i forvaltningsloven og offentleglova.
Partilovnemndas nettside (www.partilovnemnda.no) er en ren informasjonskanal og genererer ikke
selv noen form for personopplysninger. I tillegg til generell informasjon om Partilovnemnda, andre
relevante institusjoner og deres virksomhet, inneholder nettsiden informasjon om vedtak, rapporter,
tolkningsuttalelser mv. Viktigere vedtak og uttalelser blir publisert i sin helhet. Annet materiale vil
være tilgjengelig etter reglene om dokumentoffentlighet.
Behandlingsansvarlig
Partilovnemnda er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger innenfor sitt område,
bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Oppfølgingen er
delegert internt, men ansvaret ligger i siste instans i Partilovnemnda.
Behandlingsgrunnlag
For at Partilovnemnda skal kunne bruke dine personopplysninger må den ha et rettslig grunnlag (et
behandlingsgrunnlag). Det viktigste grunnlaget følger av partiloven, se særlig kap. 5. Dette gir
grunnlag for å behandle de personopplysningene som er nødvendige for gjennomføringen av vårt
samfunnsoppdrag, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, artikkel 57 og artikkel 58 og
forvaltningsloven § 17.

I noen tilfeller kan vi også få personopplysninger gjennom klager, tips eller veiledning eller fra andre
offentlige organer som selv har grunnlag for å behandle opplysningene.
Partilovnemda publiserer vedtak og annen informasjon som inneholder personopplysninger som del
av offentlige saksopplysninger.
Hva behandler vi av personopplysninger?
Dette er hva slags personopplysninger vi behandler:
 Navn
 Adresse
 E-post-adresse
 Nåværende eller tidligere partitilhørighet, rolle i partiorganisasjonen, i tilknytning til partiets
økonomiske forhold mv.
 Status som bidragsyter til et parti mv.
Partilovnemnda gjør opplysningene offentlig tilgjengelige ved at vedtaket eller uttalelsen blir
publisert på partilovnemnda.no eller frigjort etter reglene om dokumentoffentlighet. Hvordan andre
behandler tilsvarende opplysninger, faller utenfor Partilovnemndas kontroll.
Lagring av personopplysninger
Som statsorgan har Partilovnemnda arkiveringsplikt. Arkiveringen skjer etter reglene i arkivloven og
en rekke andre bestemmelser. Den skjer i fylkesmannsembetenes arkivsystem E-phorte.
Partilovnemnnda.no har ikke satt noen tidsbegrensing på hvor lenge vedtak, tolkningsuttalelser mv.
skal være tilgjengelige på partilovnemnda.no.
Utlevering av opplysninger
I noen sakstyper utveksler Partilovnemda informasjon med
 Brønnøysundregistrene (Partiregisteret)
 Statistisk Sentralbyrå (SSB)
 Fylkesmannen i Vestland og Fylkesmannens fellesadministrasjon
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du åpner en
nettside. Partilovnemnda.no bruker informasjonskapsler til to formål:
 For at tjenester på ei nettside skal fungere.
 For å analysere bruken av nettstedet og kartlegge forbedringspotensial.
Nærmere opplysninger om hvilke informasjonskapsler vi benytter finner du nedenfor.
Du kan blokkere og tillate informasjonskapsler via innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan
du kan gjøre dette på Nettvett.no.
Nettsiden prøver ikke identifisere de besøknede
Automatiserte avgjørelser
Partilovnemnda benytter ikke dataprogram som tar automatiske avgjørelser.
Dine rettigheter

Personopplysningsloven gir deg mange rettigheter for at du skal kunne verne om dine egne
personopplysninger, derunder:
 Du kan be om en kopi av opplysningene Partilovnemnda har om deg.
 Du kan be Partilovnemnda rette eller supplere opplysninger om deg som er feil eller
misvisende.
 I noen situasjoner kan du be Partilovnemnda slette opplysninger om deg.
 I noen situasjoner kan du be Partilovnemnda begrense behandlingen av opplysninger om deg
eller protestere mot at vi behandler slike opplysninger.
 Du har rett til å protestere på Partilovnemndas behandling av opplysninger om deg som ikke
bygger på ditt samtykke.
 Du kan klage på Partilovnemndas behandling av personopplysninger.
Du kan lese mer om rettighetene dine på nettsiden til Datatilsynet.
Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post post@partilovnemnda.no eller ta direkte kontakt
med sekretariatslederen på e-post Daniel.Giske@partilovnemnda.no.
Personvernombudet
Janne Loen Kummeneje er personvernombud for Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) herunder er hun også ombud for Partilovnemnda som er underlagt KMD. Dersom du har
spørsmål om hvordan Partilovnemnda behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp
til å ivareta dine rettigheter vedrørende behandlingen av slike opplysninger, kan hun kontaktes på epost Janne-Loen.Kummeneje@kmd.dep.no. Personvernombudet har taushetsplikt.
Klage på Partilovnemndas behandling av personopplysninger
Klage på Partilovnemndas behandling av personopplysninger sendes til post@partilovnemnda.no
eller per brev til Partilovnemnda, Postboks 14, 6801 Førde.
Om Partilovnemnda ikke gir deg medhold, avgjøres klagen av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, som har overordnet administrativt ansvar for Partilovnemnda.

Informasjonskapsler
Noen informasjonskapsler er helt nødvendige for at tjenesten skal fungere, andre er det mulig for
deg å velge bort.
Dersom du samtykker til det, kan vi også installere informasjonskapsler som tjener andre formål, som
statistikk og analyse eller brukervennlighet. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst.
Bruk av cookies reguleres i ekomloven § 2-7b.
Oversikt over hvilke informasjonskapsler vi bruker til denne tjenesten
Navn
.ASPXANONYMOUS
ASP.NET_SessionId
_ga
_gid
_gat

Formål
Sikkerhet
Sikkerhet
Statistikk
Statistikk
Statistikk

Valgfrihet
Nødvendig
Nødvendig
Valgfri
Valgfri
Valgfri

Lagringstid
70 dager
Slettes ved lukking av nettleser
2 år
24 timer
1 minutt

Mottaker
FMFA
FMFA
Google
Google
Google

Informasjon om de enkelte cookies
Vi bruker Google Analytics for statistikkformål/kartlegge forbedringspotensiale. Google Ananlytics
har egen dokumentasjon for hvordan cookies blir brukt. Partilovnemda bruker kun basis statistikk
uten tilpasninger. Ref:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
. ASPXANONYMOUS
Denne blir satt av publiseringsløsningen som viser åpen del. Den er nødvendig for løsningen som
viser åpen del. Publiseringsløsningen setter 70 dager som utløpstid. Cookie kan slettes etter du er
ferdig i portalen. Ref. Administrere cookies under.
ASP.NET SessionId
Den fungerer som nøkkel til midlertidige data på server for å ha kontroll på din nettleserøkt. Cookie
slettes i det nettleserøkten avsluttes (nettleser lukkes helt).
_ga, _gid, _gat
Cookies som Google Anlytics bruker for å danne statistikk for nettsiden. Slettes etter 1 minutt – 2 år
ref. tabell over.
Administrere cookies
Du kan blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan
gjøre dette på Nettvett.no sine hjemmesider.

