
 
Personvern politikk  

Denne personvernpolitikk forklarer, hvordan MyEducation behandler dine personopplysninger.  
1. DATAANSVARLIG  
Den juridiske enhet, som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, er:  
MyEducation, Torget 6, 2000 Lillestrøm. Tel. +47 99281300 Email: info@myeducation.no Web: www.myeducation.no  
2. BESKRIVELSE AV BEHANDLINGEN Formål  
Markedsføring/Informasjon  
Personopplysninger brukes til informasjon samt markedsføringsmessige formål, herunder for å målrette vårs kommunikasjon 
med deg og våre samarbeidsorganisasjoner i utlandet på bakgrunn av dine interesse- og fokusområder, samt å sende deg 
relevant informasjon i form av bl.a. nyhetsbrev.  
Kategorier av personopplysninger.  
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:  
• • Alminnelig personopplysninger:  

• • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer  

• • Kjønn  

 • Opplysninger om din alder, jobb, interesser, forventninger samt personlige forhold vedrørende familie, venner etc. du                              
har oppgitt i forbindelse med din søknad. 

• • Kopi av pass og fødselsattest.  

• • Legeattest og lærer uttalelser.  
 
Kilder  
Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder:  
• • Direkte fra deg  

• • Fra lege og lærer samt andre relevante kilder  

• • Online kilder f.eks. sosiale medier, som er offentlig tilgjengelig  
 
Behandlingsgrunnlag  
Vi behandler dine personopplysninger som beskrevet ovenfor basert på følgende behandlingsgrunnlag:  
• • Artikkel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen av legitime interesser for Myeducation og våre samarbeids partnere).  
 
De legitime interesser vi forfølger, er for:   
• • å kunne målrette vår kommunikasjon mot målgrupper, som ut fra en statistisk betraktning anses som veldig relevante 
i forhold til å finne eksempelvis velegnet vertsfamilie, vertsskole i mottakerlandet.  

• • å vurdere om du faktisk oppfyller kravene for opptakelse i vårt program  

• • å komme i dialog med potensielle kunder med tanke på inngåelse av avtale om opptakelse i vårt program  

• • Artikkel 6.1.b (nødvendig med hensyn til oppfyllelse av den kontrakt du er del i.)  

• • Artikkel 6.1.c (nødvendig for at MyEducation kan overholde rettslige forpliktelser i forhold til innberetninger og 
dokumentasjon overfor flyselskaper, samarbeidspartnere i utlandet, andre offentlige myndigheter og ambassader, samt 
pliktmessig informasjon av opplysninger til Finanstilsynet  
 
Særlige kategorier av personopplysninger ("følsomme opplysninger")  
• • Artikkel 9.2.a (samtykke)  

• • Artikkel 9.2.f (nødvendig for at rettskrav kan fastslåes, gjøres gjeldende eller forsvares)  
 
Mottakere  
Vi kan dele dine personopplysninger med:  
• • Flyselskaper, leverandører og partnere fra hele verden som vi samarbeider med for å assistere vår virksomhet.  

• • Oppbevaring  
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Vi vil oppbevare personopplysninger, så lenge det er nødvendig til de formål, som er nevnt.  
• • Opplysninger innsamlet som grunnlag for å kontakte deg slettes senest fem år etter at de er innsamlet  

• • Hvis du ber oss om å ikke kontakte deg igjen, oppbevarer vi opplysningene i fire år fra vår seneste kontakt med deg. 
Vi oppbevarer da kun de opplysninger som er nødvendig for å sikre at vi ikke kontakter deg igjen.  
 
3. KONSEKVENSER VED BEHANDLINGEN  
Vi behandler opplysninger om ditt navn, adresse og telefonnummer samt statistiske/demografiske data for de segmenter, du - 
basert på dine karakterer (primært din adresse) - med henblikk på å vurdere, om det er sannsynlig, at du er i målgruppen for 
våre tjenester og dermed vurdere, om vi vil forsøke å kontakte deg. Det vil i praksis bety, at vi muligvis ikke kontakter deg, selv 
om du reelt sett er innen målgruppen, eller at vi kontakter deg, selv om du reelt ikke er innenfor målgruppen.  
4. OVERFØRSLER TIL LAND UDENFOR EU/EØS  
Vi vil overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Vi vil kun overføre dine personopplysninger til det landet du skal 
reise til.  
Overførsler til tredjelandet vil kun skje til spesifikke formål, som nevnt under avsnitt 2, og vi vil alltid sikre, at det er rikitge 
garantier på plass, hvis det skjer en overførsel til et land utenfor EU/EØS, som følger av nedenfor nevnte:  
• • Kommissionens standardkontrakter, som publiseres av Kommissionen eller ved andre kontrakter godkjennes av 
kompetente myndigheter.  
 
5. PLIKTMESSIG INFORMASJON  
De opplysninger, vi behandler om deg, er nødvendige for, at vi kan levere en faglig forsvarlig og korrekt rådgivning og opphold til 
deg i utlandet. Det er frivillig om du gir oss opplysningene; men hvis du ikke gir oss korrekte opplysninger, vil det være til hinder 
for, at vi kan levere den avtalte service, og dermed er det ikke mulig å delta i programmet.  
6. DINE RETTIGHETER  
Du har følgende rettigheter:  
Du har rett til å be om innsikt, eller sletting av dine personopplysninger.  
Du har også rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger og få behandlingen av dine personopplysninger 
begrenset.  
Særlig har du en ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk i direkte markedsføring.  
Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke til enhver 
tid. Din tilbakekalling vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen foretatt innen din tilbakekallelse av ditt samtykke.  
Du har rett til å motta de personopplysninger, du selv har gitt, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format 

(dataportabilitet).  
Du kan klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighet - i Norge vil det være Datatilsynet - se mer på www.datatilsynet.no.  
Du kan gjøre bruk av dine rettigheter ved at kontakte oss på info@rejsespecialisten.dk.  
Det kan være betingelser eller begrensninger til disse rettigheter. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har rett til 
dataportabilitet i det konkrete tilfelle - dette avhenger av de konkrete omstendigheter i forbindelse med behandlingsaktivitetene.  
  
Lillestrøm 30. juli 2018  


