Personvernerklæring
Denne personvernerklæring for Spydeberg kommune redegjør for hvordan
personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom
nettstedet www.spydeberg.kommune.no.
Vi vil at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges ved bruk av våre
elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjon vil til enhver tid kunne
dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Denne personvernerklæringen følger
bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger
(personopplysningsloven) av 1.januar 2001 med tilhørende forskrift. Dersom du føler
at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen fra Spydeberg kommune,
samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Dersom du ikke samtykker i
at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektroniske skjema.
Spydeberg kommune er eier av informasjonen som samles inn og er
behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven § 2. Det er den enkelte
virksomhetsleder som er behandlingsansvarlig overfor rådmann.
De samlede opplysningene gjør Spydeberg kommune i stand til å utføre sin
saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg
registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt din henvendelse
på papir.
Du må aldri legge inn sensitive personopplysninger i digitale skjema. Med sensitive
opplysninger forstår vi etnisk bakgrunn, politisk standpunkt, religiøs oppfatning,
opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger eller opplysninger om
medlemskap i foreninger.
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens
datamaskiner i skjemadialoger transporteres over en sikret linje. Internt har vi
lukkede systemer som håndterer personopplysninger etter personopplysningslovens
§ 8.
Informasjonskapsler (cookies) og Google Analytics på Spydeberg.kommune.no
Spydeberg kommune ønsker til enhver tid å tilby våre kunder relevante, korrekte og
gode nettsider på Spydeberg.kommune.no, derfor er det viktig for oss å kunne
innhente informasjon om brukermønsteret til kundene våre.
For å kunne utvikle og analysere brukermønster bruker Spydeberg kommune
informasjonskapsler (”cookies”) for å analysere det generelle brukermønsteret på
Spydeberg.kommune.no, vi bruker ikke cookies på innloggingstjenesten Dine sider.
Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin.
For å analysere informasjonen vi henter inn bruker vi Google Analytics, som er en
tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc (”Google”). Informasjonen som cookien

samler inn om din bruk sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA.
Cookien samler blant annet inn IP-adressen din, men Spydeberg kommune har valgt
å legge inn et script (kode) som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen din før
informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå
brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere
den enkelte brukeren.
Google vil bruke den innhentede informasjonen for det formål å vurdere din bruk av
nettsiden, lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på
Spydeberg.kommune.no, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på
nettstedet og bruken av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til
tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike
tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.
Google vil ikke sammenstille din IP adresse med andre opplysninger Google måtte
ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de
nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om
du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i
sin helhet. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om
deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor. Mottatte
opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

