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Personvernerklæring for Stadion AS og Stadion Regnskap AS 

I Stadion behandler vi personopplysninger om våre ansatte, 
eiere/medlemmer, leverandører og andre.

I vår personvernerklæring gjør vi rede for hvilken type personopplysninger vi behandler, 
for hvilke formål og hvordan vi oppbevarer dem. Du vil også finne informasjon om 
de registrerte sine rettigheter, og hvordan de kan gjøre seg bruk av disse.

Stadion vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og 
vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar 
med relevant lovgivning. Vi forsikrer oss om at våre leverandører gjør det samme.

Stadion er ansvarlige for virksomhetens behandling av personopplysninger. 
Kontaktinformasjon for henvendelser om personvern finner du til slutt i denne erklæringen.

Opplysninger om Stadions eiere/medlemmer
Stadion behandler opplysninger om sine eiere/medlemmer og kunder av Stadion Regnskap. 
Slike opplysninger er i hovedsak navn, adresse, kontaktinformasjon, alder, personnummer og 
kontonummer. Vi har i tillegg finansielle opplysninger knyttet til eier/medlemmets bedrift.

Stadion Regnskap behandler opplysninger om kundens ansatte. 
Dette er opplysninger knyttet til lønnsbehandling.

Formålet med behandlingen av disse opplysningene er for å gjøre Stadion 
i stand til å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelser Stadion har ovenfor 
sine eiere/medlemmer/kunder, og for at Stadion skal kunne oppfylle sine 
rettslige forpliktelser med tanke på rapportering til myndigheter osv.

Rettslig grunnlag for behandling av disse personopplysningene er 
personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b og c.

Leverandøropplysninger
Stadion behandler personopplysninger i forbindelse med oppfølging av 
leverandører. Dette er i hovedsak bedrifter, og personopplysninger som behandles 
vil være navn og kontaktinformasjon på ansatte i disse bedriftene. 

Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er å gjøre 
Stadion i stand til å følge opp og ivareta våre leverandørforpliktelser.

Rettslig grunnlag for behandling av disse personopplysningene 
er personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b.
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Forbrukerkontrakt
Stadion har minimal eller ingen kontakt med kunder. Får vi henvendelser fra kunde så blir disse 
besvart der vi får henvendelsen (mail, telefon, sosiale medier) og vi sender han videre til den 
butikken som er aktuell for å besvare henvendelsen. Ønsker kunden at kontaktinformasjon 
videreformidles til en av våre eiere/medlemmer, så blir den formidlet på avtalt måte. Stadion 
sletter all informasjon når saken er avsluttet.

Opplysning om ansatte
Stadion behandler personopplysninger om sine ansatte og innleide for å administrere lønn 
og personalansvar, samt tilgangsstyring i lokaler og IT-systemer. Rettslig grunnlag følger 
av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f ) samt § 9 a), b) og f ). Samt 
Personvernforordningen artikkel 6, 1 bokstav b,c og f.

Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, 
lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre 
opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av 
vedkommende sitt arbeid.

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og 
utpasseringer, arbeidstid og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet. Ansatte er 
informert om denne registreringen. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med 
lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. 

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. 

Opplysninger om navn, stilling og kontaktinfo regnes å være offentlige opplysninger og 
publiseres på Stadion sine nettsider.

Alle stillingssøknader blir arkivert og oppbevart på et sikkert område og er kun tilgjengelig for 
de involverte beslutningstagerne i søkeprosessen. Når stillingen er besatt blir opplysningene 
slettet innen 12 mnd. Det samme gjelder generelle søknader som vi uoppfordret mottar. 

Unntak: Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem. Her blir 
blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper blir ryddet ved utløp av 
arbeidsforholdet og relevant informasjon oppbevares så lenge det er formålstjenlig. Det er kun 
Daglig leder Stadion AS, Økonomisjef Stadion AS og Daglig leder Stadion Regnskap AS som 
har tilgang til hele arkivet. Ansatte med personalansvar har tilgang knyttet til egen avdeling. 
Den ansatte har innsynsrett på sin personalmappe.

Besøkende
Besøkende som autoriseres til å ferdes på egen hånd i Stadion sine lokaler 
registreres. Opplysningene oppbevares maks to år etter besøket.
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Kamera overvåking
Rundt bygget til Stadion er det montert kameraer som filmer og registrerer aktivitet 
rundt bygget. Alarmselskapet og Stadion har tilgang til bildet i sanntid, mens 
opptaket blir arkivert hos Stadion i 7 dager før det slettes. Området er skiltet.

Datanettverk
Stadion har eksterne leverandører som ivaretar vår datasikkerhet, og 
disse oppgavene er regulert med databehandleravtaler.

Informasjonskapsler og webanalyse
Stadion benytter seg ikke av informasjonskapsler eller webanalyse, så det lagres 
ikke noen personopplysninger ved besøk på vår nettside www.stadion.no.

Databehandlere
Stadion benytter seg av eksterne tjenesteleverandører for ulike deler av 
virksomheten. Blir personopplysninger behandlet av disse leverandørene, gjøres 
det basert på en skiftelig databehandleravtale som regulerer oppdraget.

Sletterutiner
Stadion har utarbeidet rutiner for å sikre at personopplysninger slettes 
når formålet som opplysningene var hentet inn for er oppfylt. Rutinene 
er gjort tilgjengelig for alle ansatte og gjennomgås årlig.

Rettigheter
Personer som er registrert i systemene til Stadion har rett til innsyn i egne 
opplysninger. Dersom personopplysningene er feil eller ufullstendige, eller 
Stadion behandler personopplysninger de ikke har lov til, kan den registrerte 
kreve at slike opplysninger rettes, slettes eller suppleres. Slike henvendelser 
behandles innen 30 dager etter at henvendelsen er mottatt.

Kontakt for spørsmål og henvendelser om personvern
Har du spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler 
personopplysninger, kan du ta kontakt på e-post: personvern@stadion.no
Ønsker du innsyn i våre registrerte opplysninger om deg så tar du kontakt på samme e-post.


