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Personvernerklæring 

ECKANKAR Norge har en tydelig og klar forpliktelse til personvernet ditt. Du kan besøke oss 

på websiden vår uten at du forteller oss hvem du er og deler noen som helst personlig 

informasjon. De påfølgende spørsmål og svar forklarer når og hvordan personlig informasjon 

blir samlet inn og brukt.  

 

Hva slags personlig informasjon samler ECKANKAR Norge inn? 

ECKANKAR Norge samler inn personlig identifiserende informasjon, slik som navnet ditt, 

postadresse, epostadresse og telefonnummer hvis du velger å gi oss denne informasjonen 

for å  

• registrere deg for å motta epost eller andre utsendelser fra ECKANKAR Norge 

• be om en gratis bok 

• forhåndsregistrere deg til et seminar 

• melde deg inn som medlem i ECKANKAR Norge (forutsetter at du er registrert 

medlem i ECKANKARs moderkirke i USA) 

Vi mottar også kontaktinformasjon fra ECKANKARs moderkirke i USA hvis du har bedt om 

informasjon derfra om aktiviteter i Norge eller er medlem i ECKANKAR. Når det gjelder 

forespørsler om aktiviteter i ECKANKAR Norge, så sletter vi dine personopplysninger i  

etterkant av at forespurt informasjon er sendt.  

 

Vil ECKANKAR Norge selge eller låne ut min personlige informasjon? 

Nei. 

 

Vil jeg motta uønsket epost fra ECKANKAR Norge? 

ECKANKAR Norge vil ikke sende informasjon det ikke er bedt om.  Du kan når som helst 

melde deg av fra å motta eposter fra oss ved å sende avmelding til info@eckankar.no 

  

Hvordan blir min personlige informasjon beskyttet? 

Vi gjør vårt ytterste for å beskytte den informasjonen du gir oss.  
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Vi iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte oss mot tap, misbruk, uautorisert 

bruk, endringer, avsløring eller ødeleggelse av informasjonen.  

 

Hvor lenge blir min personlige informasjon oppbevart? 

ECKANKAR Norge beholder informasjonen din så lenge det trengs for de formålene som er 

nevnt i Personvernerklæringen, for å behandle henvendelser og så lenge det er nødvendig 

for å overholde juridiske forpliktelser.  

 

Deler ECKANKAR Norge min personlige informasjon med andre? 

ECKANKAR Norge deler ikke din personlige informasjon med andre unntatt i disse tilfellene: 

Informasjonen kan bli delt med autoriserte ledere i ECKANKAR for å oppfylle dine 

forespørsler, administrere kontaktlister og koordinere aktiviteter. Alle slike mottakere 

undertegner en datasikkerhetsavtale og kan bare bruke dine personlige data til formålene 

som er beskrevet i denne Personvernerklæringen og i overensstemmelse med nasjonale 

lover.  

 

Er det automatisert databehandling på ECKANKAR Norges webside? 

Vår webside bruker ikke informasjonskapsler.  

 

Tilgangslogger 

Som alle webservere vil vår webserver automatisk lage tilgangslogger for hvert besøk på 

websiden vår. Tilgangslogger inkluderer tidspunktet for ditt besøk, hvilken nettleser du 

bruker, IP-adressen til den datamaskinen du bruker, og websiden du kom ifra.  

IP-adressen forbindes ikke med noen som helst personlig identifiserende informasjon, med 

unntak av (1) du har fylt ut et skjema på websiden og (2) det er nødvendig å undersøke mulig 

skadelig eller illegal adferd i forbindelse med bruken av vår webside, eller for å overholde 

loven.  

 

Samler ECKANKAR Norge inn informasjon fra barn? 

Nei, vi samler ikke bevisst inn informasjon fra besøkende med alder 17 år eller yngre. Hvis du 

tror at barnet ditt har gitt ECKANKAR Norge personlig informasjon uten din tillatelse, 

vennligst kontakt oss på info@eckankar.no slik at denne informasjonen kan bli fjernet.  
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Hva er grunnlaget for å samle inn og bruke min personlige informasjon? 

• ditt samtykke til at vi kan informere deg om nyheter i ECKANKAR og aktiviteter 

• når det er nødvendig for å oppfylle dine forespørsler 

• som en ideell åndelig organisasjon og kirke for å administrere medlemskapsregister 

og andre saker 

• hvis det kreves ved lov eller i medhold av juridisk prosess eller andre rettslige 

forpliktelser 

• når det er nødvendig for å beskytte dine eller andre personers viktige interesser 

 

Hva er mine rettigheter når det gjelder informasjon jeg gir til ECKANKAR? 

ECKANKAR Norge vil gi deg i rimelig grad tilgang til den personlige informasjonen som du ga 

oss så vel som mulighet til å se igjennom, endre og slette personlig informasjon i den grad 

det kreves etter loven.  Du har rett til å legge inn en klage til offentlig myndighet hvis du tror 

at informasjonen om deg har vært brukt på en måte som er i uoverensstemmelse med dine 

personvernrettigheter.  

 

Hvem kontakter jeg i forbindelse med spørsmål og henvendelser rundt 

personvern? 

ECKANKAR Norge, info@Eckankar.no, Tidemannsgate 44, 0260 Oslo, telefon 978 73 892. 

mailto:info@Eckankar.no
mailto:info@Eckankar.no

