
 

 

1 

 

 
 
Rundskriv nr. 04/2019 
 
 
Til alle avdelinger  Oslo, 7. februar 2019 
 
v/ leder  Vår ref: UM/ansu 
 
 

PERSONVERN - GDPR 

Med den nye personvernforordningen (GDPR) kommer et forhøyet krav om vern av 
personopplysninger. Alle tillitsvalgte må forholde seg til sentrale retningslinjer vedrørende 
hvordan opplysninger skal behandles og lagres. Forbundet tar personvernet på høyeste alvor, 
og gjennomfører nødvendige endringer i forbindelse med dette. 
 
For at våre tillitsvalgte skal kunne utføre sine oppgaver på best mulig måte, trenger disse 
tilgang til medlemsregisteret. Alle forbundets tillitsvalgte har tilgang til «sine medlemmer» 

gjennom Tillitsvalgtverktøyet (TVV) på www.flt.no. For å få tilgang til TVV må man være 

registrert med aktivt verv.  
 
Når en tillitsvalgt logger seg inn i TVV, må vedkommende godta vilkårene for bruk av TVV, 
og må også signere en taushetserklæring. Alt gjøres elektronisk, og den tillitsvalgte kommer 
ikke videre i TVV før dette er godkjent. Forbundet registrerer så at vilkårene og 
taushetserklæringen er godkjent av den tillitsvalgte. Vedkommende trenger dermed kun å 
godta vilkårene ved første gangs innlogging.    
 
Som enda et ledd i økt sikkerhet, må man også igjennom en to-trinns verifisering for å kunne 
logge på TVV. Dette betyr at man logger inn på «Min side» på flt.no på vanlig måte med sitt 
medlemsnummer ( se lenker under). På Min side finnes en lenke til TVV. Når  
man så velger å gå videre til Tillitsvalgverktøy, vil man måtte verifisere brukeren sin gjennom 
en bekreftelseskode man får tilsendt på sms. 
 
Alle registrerte tillitsvalgte vil få tilsendt e-post med informasjon om dette. 
 
Hvordan behandle medlemmenes data? Sjekkliste: 
 

 Husk at alle opplysninger du henter ut om medlem(mer) må oppbevares på et trygt 
sted.  

 Dersom du har opplysningene på en minnepinne, husk at denne må være 
passordbeskyttet/kryptert.  

 Skriver du ut opplysningene til papir, må dette låses inn når du ikke arbeider direkte 
med det.  

 Ikke la opplysninger ligge på printer dersom andre har tilgang til denne.  

 Du må ikke diskutere medlemmers anliggende med andre, dersom disse ikke er direkte 
knyttet til saken  

 Når du er ferdig med arbeidet, skal dokumenter makuleres på en sikker måte. 
Dokumenter med medlemsdata skal ikke lagres lenger enn høyst nødvendig. 
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Se vår hjemmeside flt.no for mer informasjon om personvern. 
 
 
Skulle dere ha innspill eller spørsmål til dette er vi takknemlig om dere sender disse til oss på 
postkasse@flt.no.  
 
Aktuelle lenker: 
GDPR – personvern i FLT: https://flt.no/artikler/gdpr-for-tillitsvalgte/  
Tillitsvalgtverktøyet: https://flt.no/artikler/tillitsvalgt-verktoy/ 
Brukerveiledning Min side/flt.no: https://flt.no/artikler/brukerveiledning-min-side/ 
Personvernerklæring: https://flt.no/personvern/  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Forbundet for Ledelse og Teknikk  
 
 
Ulf Madsen /s/      Anne Sundvoll /s/ 
Forbundsleder       Administrasjons- og HR-leder 
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