
 

 

Rundskriv nr. 010/2018 

 

 

Til alle avdelinger  Oslo, 22. juni 2018 

v/ leder  Vår ref: UM/rhf 

 

 

NY PERSONVERVFORORDNING - GDPR 

Det har i lengre tid pågått et arbeid med GDPR i FLT, både internt og i samarbeid med andre 

LO Forbund, LO og LO Favør. Fremfor å sette ut dette arbeidet eksternt, ønsket 

administrasjonen selv å eie og drive prosessen for å sikre eierskap til arbeidet og de 

nødvendige endringer som følger av dette. Vi vet at FLTs personvernarbeid er like viktig 

lokalt som sentralt. Det er dermed viktig å øke kompetansen til GDPR generelt, men også 

oppdatere dere på status i arbeidet. I vedlegg 1 finner dere en del praktisk informasjon om 

GDPR, blant annet en veldig enkel ordbok for typiske GDPR begreper.  

 

Sentralt i GDPR står informasjon til de registrerte og håndtering av deres rettigheter. En av de 

viktigste bidragsyterne til dette er FLTs personvernerklæring. Det er viktig at denne gir de 

registrerte god informasjon og bygger tillitt. Videre at den gir oss muligheten til å dekke våre 

databehandlingsbehov. Disse kan kanskje også variere noe lokalt. Det er derfor viktig for oss 

å sende dokumentene ut på høring lokalt.  

  

Vi ber derfor avdelingene om komme med evt. innspill og tilbakemeldinger på vedlagte 

utkast til personvernerklæringen på e-post til rehe@flt.no i løpet av onsdag 27. juni.  

 

Vi er klar over at dette er kort frist, men setter pris på om dere kan gi rask tilbakemelding da 

vi ønsker å legge ut personvernerklæringen på vår hjemmeside i løpet av juni. Det vil for 

øvrig være mulig å gjøre endringer senere dersom det er nødvendig og evt. innspill som 

kommer etter 27. juni vil også bli behandlet. 

 

Nytt med GDPR er også retten til innsyn, portabilitet og retten til å bli glemt. Med god hjelp 

av samarbeidspartnere og advokat Brækhus arbeider også administrasjonen med dette. Vi 

kommer til å sende dere informasjon om dette når vi har kommet noe lengre i prosessen. 

Skulle dere ha innspill eller spørsmål til dette er vi takknemlig om dere sender disse til oss på 

postkasse@flt.no.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Forbundet for Ledelse og Teknikk  

 

 

Ulf Madsen /s/    Rebecca Heggbrenna Florholmen /s/ 

Forbundsleder     Avdelingsleder, Økonomiavdelingen 

        
 


