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Personvernerklæring for TØI 
Det er viktig for TØI at du skal ha tillit til oss og til hvordan vi behandler dine 
personopplysninger. Vår personvernerklæring forteller hvordan vi samler inn og 

bruker personopplysninger.  

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg? 

Vi bruker personopplysninger til følgende formål: 

 Forskning 

 Behandle søknad om jobb 

 Initiere og følge opp dialog og samarbeid 

 Sende ut nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer 

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og 
hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg: 

 Kontaktinformasjon som navn, e-postadresse og telefonnummer 

 Informasjon om kjønn, arbeidssted og rolle 

 Hvilke arrangementer i regi av TØI du har deltatt på 

 Informasjon du gir oss når du har kontakt med en av våre ansatte, som for 
eksempel eposter sendt mellom oss 

 Informasjon du gir oss som deltaker i vår forskning 

 Informasjon du gir oss når du har søkt jobb hos oss 

Hvorfor har vi lov til å lagre disse opplysningene? 

EUs personvernforordning regulerer i hvilke tilfeller vi kan lagre noens 
personopplysninger.  

I de fleste tilfeller har vi en berettiget interesse i å lagre personopplysninger. Vi kan 
også lagre persondata om deg for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Vi kan ikke 
lagre personopplysninger dersom den registrertes interesser eller grunnleggende 
rettigheter og friheter krever vern av personopplysninger, særlig dersom den 
registrerte er et barn. 

For forskningen har TØI valgt Nasjonalt senter for forskningsdata, NSD, som vårt 

personvernombud. Mer om NDS finner du her https://nsd.no/. Prosjekter som 
behandler personopplysninger, meldes til NSD.  

TØI sender ut nyhetsbrev og invitasjoner til abonnenter og 
samarbeidspartnere/interessenter. De fleste har selv bedt om å få slik informasjonen 
tilsendt. TØI skal formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at 
forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukere.  

Det er nødvendig for TØI å lagre navn, epostadresse og annen kontaktinformasjon 
slik at vi kan komme i kontakt med deg. Vi lagrer også informasjon om ditt 
arbeidssted. 

https://nsd.no/
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De som mottar nyhetsbrev og invitasjoner fra TØI har selv oppgitt sine 
personopplysninger til oss. Vi antar derfor at du er interessert i å motta denne 

informasjonen fra oss. Vi kan ikke se at vår behandling av dine personopplysninger 
skal ha noen negative virkninger for dine grunnleggende rettigheter og friheter. 
Personopplysningene er godt beskyttet og deles ikke utenfor TØI. 

Hvem har tilgang til mine personopplysninger? 

I forskningsprosjekter vil kun det relevante forskerteamet ha tilgang til 
personopplysningene som er samlet inn. Vi har en intern sikkerhetsinstruks som 
definerer hvordan persondata skal lagres avhengig av typen data som er samlet inn.  

Dersom du søker jobb hos oss, er det kun HR-avdelingen og den aktuelle 
avdelingsleder som har tilgang. 

Som leverandør er det den aktuelle innkjøpsansvarlig som har tilgang til 
informasjonen. 

Alle ansatte ved TØI har tilgang til vår kontaktdatabase. Vi deler ikke denne 
informasjonen med andre. 

Hvor lenge oppbevarer vi opplysninger om deg? 

Oppbevaring av data i forskning følger prosjektets varighet. Eventuell forlengelse 
meldes til NSD.  

Jobbsøknader oppbevares i en periode på innen 3 måneder fra vi mottar en åpen 
søknad, og deretter slettes søknaden.  

 Dersom du abonnerer på nyhetsbrev eller mottar invitasjoner, så oppbevarer vi 
informasjon om deg inntil du ber oss om å slette den. 

Personopplysninger lagret om deg som samarbeidspartnere/interessent slettes 
dersom du ber om det. 

Du har rett til å: 

 be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg 

 be om retting av opplysninger som er uriktige 

 be om sletting av opplysninger 

 be om begrensning av behandling 

 protestere mot at opplysninger blir behandlet 

 be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til andre 

 trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling 

 klage til Datatilsynet i Norge (eller tilsvarende organ der den registrerte bor 
eller der regelbrudd har funnet sted) på behandling av personopplysninger. 

Du kan i så fall ta kontakt med HR@toi.no. 


