Sosiale medier
Hvorfor behandler vi dine opplysninger
Vi behandler dine personopplysninger når du besøker oss på sosiale medier, for å kunne
kommunisere med deg. I visse tilfeller behandler vi opplysningene i fellesskap med selskapet som
leverer plattformen for sosiale medier, som for eksempel Facebook, Google/YouTube eller LinkedIn.
Vi bruker sin tilstedeværelse i sosiale medier til markedsføring og kommunikasjon.
Vi behandler også personopplysninger om studenter/lærere når det er gitt samtykke til dette, til bruk
på sosiale medier og på nettside/blogg som en del av markedsføringen.
Hva inngår i
behandlingen
Vi behandler dine
personopplysninger for å
besvare spørsmål og
kunne svare på dine
henvendelser, i tillegg til
å kunne kommunisere
med deg via plattformen.

Hvilke personopplysninger
bruker vi
Vi behandler ditt navn, bilde
og mailadresse innad i
plattformen samt den
informasjonen du sender til
oss, eller laster opp på våre
sider. Du kan selv påvirke
hvilken informasjon du deler
gjennom dine
sikkerhetsinnstillinger i
plattformen.
Vi kan komme til å samle Din IP-adresse og
inn personopplysninger
informasjon om hvilke sider
fra deg, gjennom bruk av du besøker, samt hvor du
Cookies, når du følger
kommer fra (at du for
lenker til andre sider fra
eksempel har fulgt en lenke
vår side på sosiale
fra våre sider i sosiale
medier.
medier.) Informasjonen
anonymiseres og samles inn
til statistikk umiddelbart
Felles ansvar for
Vi bruker ingen
behandlinger på sosiale
personopplysninger aktivt –
plattformer. Den som har personopplysningene
ansvar for behandlinger
behandles av den som
på sosiale plattformer,
leverer plattformen. Du kan
som Facebook, YouTube påvirke hvordan
eller LinkedIn,
opplysninger om deg samles
sammenfatter statistikk
inn gjennom innstillingene
over aktivitet på
for kontoen din på
plattformen. Den
plattformen eller i
statistikken er
nettleseren din.
tilgjengelig for oss i den
grad den knyttes til våre
sider.
Studentreferanser og
Vi publiserer navn og
lærerintervju/blogg
foto/film etter avtale med
brukes som en del av
den enkelte student/lærer.
markedsføring på sosiale Disse opplysningene
publiseres på sosiale medier

På hvilket grunnlag
Berettiget interesse. Din og vår
interesse for å kunne kommunisere
med deg via sosiale medier.

Berettiget interesse. Vår interesse for å
samle inn statistikk for besøk til våre
sider for å kunne utvikle disse.

Berettiget interesse
Vår interesse for å kunne samle inn
statistikk for besøk til våre sider for å
kunne utvikle disse. Tilbyderen av den
sosiale plattformen, har ansvar for at
de følger gjeldene personvernregler.
Du kan lese mer om behandlingen i
deres vilkår. For Facebook:
https://www.facebook.com/about/priv
acy
For LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/priva
cy-policy
Det inngås skriftlig avtale med alle
studentreferanser/lærerreferanser der
de samtykker til at opplysninger kan
brukes i sosiale medier og på
blogg/nettside. Disse kan brukes aktivt

medier og
nettside/blogg.

og nettside/blogg og brukes
som en del av vår
markedsføring.

i markedsføring i 2 år, eller til
studenten/læreren melder fra om at
de ønsker det slettet.

