Du som besøker vår hjemmeside
Vi behandler personopplysningene dine for å gi deg som bruker en bedre opplevelse på våre
nettsider. Og vi behandler dine personopplysninger for å kunne gi rådgivning og besvare spørsmål
knyttet til studiene vi tilbyr.
Hva inngår i behandlingen?
Vår nettside benytter seg av informasjonskapsler (cookies). En informasjonskapsel er en liten tekstfil
som er lagret på datamaskinen din og inneholder informasjon. Noen kapsler kan inneholde din
personopplysning, men ikke alltid. Vi behandler de personopplysningene som er nødvendig for å
kunne besvare dine henvendelser. Henvendelsene kommer f.eks via kontaktskjema på nettsiden,
chat, e-post, telefon, eller nettkataloger.
Vi bruker informasjonskapsler til tre formål:
•
•
•

For at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere
For å tilby skjemafunksjonalitet, som Ring meg opp, Send en e-post eller nyhetsbrev
For bruk av webanalyse

Når du avlegger et besøk på vår nettside installerer vi cookies, som er nødvendig for at du skal kunne
benytte deg av nettsidene våre. Dersom du samtykker, kan vi også installere cookies som tjener
ander formål, som statistikk og analyse eller brukervennlighet. Du kan trekke tilbake samtykket når
som helst. Bruk av cookies reguleres i ekomloven.

Hvilken personlig informasjon bruker vi?
Vi behandler navn, epost, telefon/mobil og informasjon om hvilket studietilbud du er interessert i
/spørsmål fra deg. Adresse behandles dersom studieinformasjon skal sendes pr post.
Rettslig grunnlag
Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å forenkle og forbedre ditt besøk til nettsiden
vår av eksempelvis nettsiden husker hvilke sider du har besøkt og vise deg budskap som du interesser
deg i. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne besvare dine henvendelser/ yte service.
Hvordan samler vi informasjonen? Når du besøker nettsiden vår.
Hvor samler vi opplysningene:
Felles e-postbokser
Formsite
Webskjema
Ezpublish/WordPress

Hvem deler vi opplysningene med:
Skolen mottar henvendelser fra følgende nettkataloger, på vegne av interessenter:
Kursagenten.no
Studentum.no
Utdanning.no
Kursguiden.no
Studievalg.no

