Personvernerklæring
Når du blir medlem av Oslo Magic Forening (OMF) gir du oss tilgang til opplysninger om
deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi registrerer og hva vi bruker dem til.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn,
bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker
FINN, for eksempel hvilke annonser du har sett eller lagt ut anses også som
personopplysninger.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?
OMF* er ansvarlig for all håndtering av personopplysninger som samles inn i forbindelse
med vårt arbeid for å fremme Magic the Gathering i Oslo. Dette betyr at OMF har ansvar
for å følge personopplysningsloven.

Hvilken informasjon samler vi om deg?
Når du blir medlem av OMF oppgir du fullt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer
og fødselsdato til oss. Dette er de eneste personopplysningene

Hva brukes informasjonen til?
Dine personopplysninger legges inn i vårt medlemsregister. Dette registeret føres i
Hyperions nettportal Hypersys og danner grunnlag for OMFs tildelinger fra Hyperion jf
Hyperions vedtekter § 4.

Deles informasjonen med andre?
Ettersom informasjonen i medlemsregisteret danner grunnlaget for OMFs årlige tildelinger
deles informasjonen med Hyperion. Dette gjøres i en årlig elektronisk oversendelse av
medlemsliste, vedtekter og annen dokumentasjon til Hyperion jf Hyperions vedtekter § 4-5.

Oppdatere personopplysninger
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan oppdatere opplysningene
på din HyperSys-profil.

Sletting av personopplysninger
Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å
oppfylle formålet med behandlingen. Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra din
brukerprofil.

Barns personvern
Hvis barn under 15 år har gitt oss personopplysninger og ønsker å bli medlem av OMF, skal
OMF be om skriftlig samtykke fra foresatte til å gjennomføre registrering av
personopplysninger.

Gjennomføring av endringer
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere OMFs personvernerklæring for å gjenspeile
eventuelle endringer i OMF eller ved vår personvernerklæring. Ved større endringer vil vi
informere om dette via e-post og våre hjemmesider.
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