
Statens jernbanetilsyns 

Personvernerklæring (lovhjemmel) 

Gyldig fra 19.07.2018. 

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som avgir personopplysninger til Statens jernbanetilsyn 
(tilsynet) å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan 
de brukes av tilsynet og hvilke rettigheter du har i denne forbindelse. 

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en 
enkeltperson. Enhver behandling av personopplysninger tilsynet gjør er underlagt den til enhver tid 
gjeldende personvernlovgivning, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen. 

Behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen er nødvendig 
for at tilsynet skal kunne behandle din henvendelse, samt for at du skal kunne utøve dine 
rettigheter i den forbindelse. 

Tilsynet ved direktøren, er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som 
fremgår av denne personvernerklæringen. Spørsmål om personvern kan rettes til tilsynet ved bruk av 
kontaktopplysningene i punkt 5. 

1. Informasjon vi samler inn 

Formålet med å avgi personopplysninger er å gjøre tilsynet i stand til å utføre saksbehandling på 
bakgrunn av din henvendelse. Nærmere opplysninger om hvilken saksbehandling det gjelder og hvilke 
personopplysninger som behandles, fremgår av det enkelte skjema du fyller ut. 

2. Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn 

Personopplysningene som samles inn av tilsynet vil ikke bli benyttet til andre formål enn det 
formålet som fremgår av det enkelte skjemaet du fyller ut. 

Dine personopplysninger vil bli arkivert ut i fra hva som er nødvendig for saksbehandlingen eller 
behandlingen av din henvendelse. Opplysningene skal til enhver tid være korrekte og oppdaterte. 

3. Deling av informasjon til tredjeparter 

Tilsynet deler ikke personopplysningene dine med tredjeparter, med unntak av: 

i) Utlevering og rapporteringer som følger av en lovpålagt forpliktelse som tilsynet er underlagt 

ii) Personopplysninger som er avgitt til Statens jernbanetilsyn for å utføre saksbehandling. 
Disse vil bli behandlet ved hjelp av ACOS som databehandler. ACOS er systemleverandør for 
vårt arkivsystem. Forholdet mellom ACOS og Statens jernbanetilsyn reguleres i en 
databehandleravtale 

iii) Personopplysninger som er avgitt til Statens jernbanetilsyn for å utføre saksbehandling i 
forbindelse med førerbevis. Disse vil bli behandlet ved hjelp av Nexus ID Solution AS som 
databehandler. Nexus ID Solutions AS er vår førerbevisleverandør. Forholdet mellom 
Nexus ID Solution AS og Statens jernbanetilsyn reguleres i en databehandleravtale 

1 



iv) Dokumenter som Statens jernbanetilsyn mottar er offentlige, så fremt ikke annet følger av lov 
eller forskrift med hjemmel i lov. Bakgrunnen for det er at tilsynet driver offentlig virksomhet 
som faller inn under offentleglova av 2006. Loven skal sikre at offentlig virksomhet er åpen og 
gjennomsiktig, for å styrke informasjonsfrihet, rettsikkerhet, tillitt til det offentlige, og kontroll 
fra allmenheten 

4. Informasjonssikkerhet og lagringstid 

Tilsynet opprettholder nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at dine 
personopplysninger behandles sikkert og i henhold til krav til integritet, konfidensialitet og 
tilgjengelighet i gjeldende personvernlovgivning. Tilsynets behandling av personopplysninger følger 
vår til enhver tid gjeldende policy for informasjonssikkerhet. 

Personopplysninger som behandles av tilsynet i henhold til denne personvernerklæringen lagres så 
lenge formålet tilsier det. Ved opphør av behandlingsbehov vil vi slette lagrede personopplysninger 
om deg i henhold til våre rutiner for sletting. 

5. Dine rettigheter 

I de fleste tilfeller vil det være frivillig å gi fra seg personopplysninger elektronisk. Tilsynet er 
imidlertid avhengig av disse opplysningene for å kunne behandle din henvendelse. 

Når tilsynet behandler dine personopplysninger har du rett til å be om innsyn i personopplysningene 
som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også be om 

- å få feilaktige opplysninger rettet 
- begrensning av behandlingen av personopplysninger 
- at visse former for behandling ikke foretas 
- dataoverføring til en annen behandlingsansvarlig og 
- sletting av opplysningene 

i henhold til personvernlovgivningen. 

5.1 Grunnlaget for tilsynets behandling av personopplysninger om deg er lovhjemmel  
Etter jernbaneloven § 3 d annet ledd kan tilsynet behandle personopplysninger som kvalifikasjoner, alder, 
helse, fysisk og psykisk skikkethet, vandel, edruskap, utdanning, opplæring og trening m.m. Det gir også 
tilsynet særskilt grunnlag for behandling av sensitive opplysninger som helseopplysninger. 

5.2 Innhenting av opplysninger fra andre enn deg selv  
Personopplysninger som innhentes fra andre enn deg selv, er innhentet fra offentlige registre, 
nærmere bestemt Folkeregisteret og kontakt- og reservasjonsregisteret. Personopplysningene som 
hentes inn er kontaktinformasjon for utsendelse av brev og lignende til deg, herunder personnummer 
ved utsendelse av digital post. 

5.3 Klage og kontaktinformasjon  

Dersom du mener at tilsynet ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, 
kan du rette en henvendelse til Personvernombudet: 

Christine Ask Ottesen 
Tlf.: +47 92 80 92 29 
E-post: christine.ask.ottesen@pwc.com 
Adresse: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS 

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. 
 

mailto:christine.ask.ottesen@pwc.com
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/


6. Endringer til personvernerklæringen 

Tilsynet forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen, for eksempel ved 
endrede regulatoriske krav. Til enhver tid oppdatert personvernerklæring vil være tilgjengelig på www.sjt.no. 
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