Personvernerklæring
– Stiftelsen Effekt
Ditt personvern er veldig viktig for oss. I Stiftelsen Effekt har vi noen grunnleggende
prinsipper:



Vi spør ikke om personopplysninger med mindre vi trenger det.
Vi deler ikke dine personopplysninger med noen uten din eksplisitte samtykke,
bortsett fra for å overholde loven eller beskytte våre rettigheter.

Nedenfor er vår personvernerklæring som inkorporerer disse målene:
Hvis du har spørsmål om å slette eller rette opp dine personopplysninger, vennligst
kontakt oss på: post@stiftelseneffekt.no
Stiftelsen Effekt (“Effekt”) opererer stiftelseneffekt.no og GiEffektivt.no. Det er Effekts
hensikt å respektere personvernet ditt med hensyn til all informasjon vi samler inn
gjennom driften av nettstedene våre.
Besøk på våre nettsteder
Vi samler ikke inn noen nettsideinformasjon utover hva verten vår Squarespace og
Google Analytics samler inn og bruker til anonym statistikk om nettrafikk. Du kan lese
om Squarespaces erklæring om informasjonskapsler her.
Effekt benytter seg av Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler, altså tekstfiler plassert på
datamaskinen din, for å hjelpe nettstedene til å analysere hvordan brukere benytter seg
av nettstedene. Annen informasjon som genereres av informasjonskapselen om bruken
av nettsidene (inkludert din IP-adresse), blir overført til og lagret av Google på servere i
USA. Google vil bruke denne informasjonen med det formål å evaluere bruken av
nettstedene, kompilere rapporter om nettstedaktivitet for nettoperatører og tilby andre
tjenester knyttet til nettstedaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne
informasjonen til tredjeparter når det er nødvendig ved gjeldende lover, eller hvor slike
tredjeparter behandler informasjonen på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IPadresse til å innhente andre data fra Google. Du kan nekte bruken av
informasjonskapsler ved å endre innstillinger på nettleseren din, men vær oppmerksom
på at hvis du gjør dette kan du ikke oppleve full funksjonalitet på nettsidene. Ved å

besøke nettsidene samtykker du i behandling av data om deg av Google på den måten
og de formål som er angitt ovenfor.
Google Analytics samler informasjon anonymt. De rapporterer nettsidetrender uten å
identifisere individuelle besøkende. Du kan velge bort Google Analytics uten å påvirke
hvordan du besøker nettstedene våre. Hvis du vil ha mer informasjon om at du ikke
spores av Google Analytics på alle nettsidene du bruker, kan du gå til denne Googlesiden.
Innsamling av personidentifiserende informasjon
Enkelte besøkende til Effekts nettsteder velger å samspille med Effekt på måter som
krever Effekt å samle inn personidentifiserende informasjon. Mengden og typen
informasjon Effekt samler inn avhenger av samspillets art. De som engasjerer seg i
transaksjoner med Effekt blir bedt om å gi ytterligere opplysninger, inkludert personlig
og finansiell informasjon som kreves for å behandle donasjoner. I hvert tilfelle samler
Effekt kun slik informasjon i den grad det er nødvendig eller hensiktsmessig for å
oppfylle formålet med den besøkenes samspill med Effekt. Effekt avslører ikke
personidentifiserende informasjon annet enn det som er beskrevet nedenfor.
Besøkende kan alltid nekte å levere personidentifiserende informasjon, med det
forbehold at det kan hindre dem fra å engasjere seg i bestemte nettsiderelaterte
aktiviteter.
En gang i året spør vi donorene som har gitt oss eksplisitt godkjenning om å fylle ut et
spørreskjema med informasjon om demografi, deres motivasjon til å donere og hvordan
de benytter seg av våre tjenester. Denne informasjonen er anonym, vil bare bli brukt til
dette formålet og vil aldri bli delt med noen utenfor organisasjonen vår.
Aggregert statistikk
Effekt innhenter statistikk om frekvens, mengde og fordeling av donasjoner gitt til Effekt.
For eksempel bruker vi dette til å analysere og informere givere og publikum generelt
om våre aktiviteter og resultater. Effekt avslører imidlertid ikke personidentifiserende
informasjon annet enn det som er beskrevet nedenfor.
Beskyttelse av bestemte personidentifiserende opplysninger
Effekt oppgir potensielt personidentifiserende og personidentifiserende opplysninger
kun til betrodde frivillige, ansatte og tilknyttede organisasjoner som (i) trenger
opplysningene for å behandle den på vegne av Effekt eller å tilby tjenester tilgjengelig på
Effekts nettsider, og (ii) dersom vi får eksplisitt tillatelse til å oppgi opplysningene. Effekt
vil ikke leie eller selge potensielt personidentifiserende og personidentifiserende
informasjon til noen andre enn dens betrodde frivillige, ansatte og tilknyttede
organisasjoner som beskrevet ovenfor. Effekt oppgir potensielt personidentifiserende
og personidentifiserende opplysninger som svar på innstevning, rettsbekreftelse eller
annen offentlig forespørsel, eller når Effekt i god tro mener at å oppgi opplysningene er
nødvendig for å beskyte eiendommen og rettighetene til Effekt, tredjeparter eller
allmennheten. Effekt tar alle tiltak som nødvendige i rimelighetens forstand for å

beskytte seg mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller ødeleggelse av potensielt
personidentifiserende og personidentifiserende informasjon.
Alle våre ansatte og frivillige som håndterer potensiell sensitive informasjon kreves å
lese og forstå vår personvernerklæring og signere vår taushetserklæring.
Endringer av personvernerklæringen
Selv om de fleste endringer sannsynligvis vil være små kan Effekt endre sin
personvernerklæring fra tid til annen i Effekts eget skjønn. Effekt oppfordrer besøkende
til å sjekke denne siden ofte for eventuelle endringer i personvernreglene. Din fortsatte
bruk av nettstedene etter endringer av denne personvernerklæringen medfører din
samtykke av endringene.
Endringslogg:
Ingen endringer per dags dato.
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