
 

 

 

 

Rundskriv nr. 013/2018 

 

 

Til alle avdelinger  Oslo, 17. september 2018 

v/ leder  Vår ref: UM/rhf 

 

 

 

NY PERSONVERVFORORDNING - GDPR 

Som tidligere informert om i rundskriv pågår det et arbeid med personvern i FLT. 

Forbundet mottar stadig henvendelser vedr. personvern, både fra medlemmer, 

avdelinger og bedrifter. Vi ser at det er nødvendig å informere avdelingene om hvor 

langt vi har kommet i arbeidet og hvordan dere som avdelinger vil påvirkes av dette. 

 

 

Hva gjør forbundet for å sikre sikker behandling av personopplysninger av 

tillitsvalgte? 

 

- Taushetserklæring for tillitsvalgte i FLT og vilkår for bruk av 

tillitsvalgtverktøy 

Forbundet er i gang med å  utarbeide en Taushetserklæring for tillitsvalgte i 

FLT og vilkår for bruk av tillitsvalgtverktøy. Denne erklæringen vil være klar 

på tillitsvalgtverktøyet i løpet av høsten. Alle tillitsvalgte må godkjenne denne 

elektronisk for fortsatt å ha tilgang til tillitsvalgtverktøyet. 

 

- Sikker pålogging på tillitsvalgtverktøyet 

Forbundet arbeider også med en sikrere påloggingsløsning for 

tillitsvalgtverktøyet. Det vil komme en totrinns-verifisering for pålogging på 

tillitsvalgtverktøyet. Ved pålogging vil tillitsvalgte motta en pinkode til sin 

registrerte mobiltelefon. Denne pinkoden må tastes for å få tilgang. 



 

 

 

 

Hvordan skal tillitsvalgte håndtere personopplysninger? 

- Tilgjengelighet: Ikke la dokumenter med personopplysninger ligge fremme 

på skjerm eller papir, med mindre du arbeider med dem her og nå. 

- Når du forlater kontoret: Dokumenter låses inn i skuffer eller skap når man 

forlater kontoret. 

- Bruk av PC: Når man forlater arbeidsplassen skal Pcen låses/skrus av. 

- Makulering: Papirdokumenter med personopplysninger som ikke lenger 

trengs, makuleres så fort som mulig. 

- Utskrifter: Man skriver kun ut det som er nødvendig. 

- Møterom: Man må ikke legge igjen dokumenter med personopplysninger på 

møterom eller andre steder. 

- Samtaler om andre: Man må ikke diskutere personopplysninger om 

medlemmer med andre uten at dette er nødvendig for å utføre oppgaver som 

tillitsvalgt, og at det er i henhold til lov. 

- Oppbevaring av personopplysninger: Man skal ikke oppbevare dokumenter 

med personopplysninger på usikrede medier som minnepinner o.l. 

- Passord og koder: Man må behandle passord, PIN-koder o.l. som 

konfidensiell informasjon og sikre at ikke uvedkommende får tilgang til denne 

informasjonen. 

 

 

Skal bedriftene inngå databehandleravtale med oss? 

Det er ikke nødvendig å inngå databehandleravtale med oss. Behandlingsgrunnlag for 

utsendelse av trekklister og levering av trekklister tilbake til oss er vår avtale med det 

enkelte medlem. Når medlemmet inngår avtale om medlemskap velger medlemmet 

om vedkommende ønsker trekk i lønn eller ikke. Dersom medlemmet ikke ønsker 

trekk i lønn sendes faktura direkte til medlemmet. Dersom medlemmet ønsker trekk i 

lønn sender vi brev til bedriften (trekkbrev), der vi ber om at lønnstrekk for 

vedkommende starter fra angitte dato. Bedriften sendes deretter månedlig faktura med 

lønnstrekk. 



 

 

 

 

 

De fleste trekkbedriftene er også underlagt tariffavtale og i henhold til tariffavtalen er 

bedriften pålagt å trekke kontingent i lønn, og de må underrette oss dersom det er 

endringer i utfakturert beløp.  

 

Er det trygt å levere trekklister til FLT? 

Ja! Trekklister kan de leveres på vår hjemmeside (sikker opplasting), 

https://flt.no/endre-og-levere-trekkliste/. Her kan listen enten lastes opp i excel, evt. 

pdf, eller bedriftene kan gjøre evt. endringer i listen og godkjenne den her. 

Arbeidsgiverid og trekklistenummer benyttes som pålogging. Trekklister kan også 

sendes på e-post dersom de er passordbeskyttet, eller de kan sendes pr post. 

 

 

Skulle dere ha innspill eller spørsmål til personverarbeidet 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 

        

 

 


