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Personvernerklæring for Bønnelista. 

Bønnelista ønsker en kirke der Bibelen er den avgjørende autoritet i Den norske kirke.  

Bønnelista ble etablert i mai 2018. Foreningen er underlagt norsk lov jf. den nye 

personopplysningsloven iverksatt 20.07.2018. Virksomheter som behandler personopplysninger, er 

tillagt et stort ansvar gjennom den nye loven. Personvernerklæringen for Bønnelista sier på 

overordnet nivå hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. «Personopplysninger» er alle 

opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner. Vi håndterer både «vanlig» og «sensitiv» 

personinformasjon (f.eks. om religiøst ståsted). Behandling av begge disse typene 

personopplysninger er lovregulert.  

Oversikt over innholdet i erklæringen:  

• Hvem er berørt av denne erklæringen? 

• Personvernopplysninger som vi ikke har ansvar for 

• Dine rettigheter 

• Generelt om behandling av personopplysninger i Bønnelista 

• Konferanser, kurs/studietilbud og andre arrangementer 

• Informasjon – Nyhetsbrev, sosiale medier og meningsytringer 

• Gaver og givertjenester 

• Medlemskap i Bønnelista 

• Kontaktinformasjon for Bønnelista.  

Hvem er berørt av denne erklæringen?  

Erklæringen er rettet mot de som har - eller har hatt - en registrert relasjon til Bønnelista. Det kan 

for eksempel være som deltaker på en aktivitet i regi av Bønnelista eller som giver til vårt arbeid. For 

å kunne innfri våre forpliktelser overfor personer, norske myndigheter og for å arbeide 

hensiktsmessig i tråd med vår virksomhet, trenger vi å registrere enkelte personopplysninger. Vi vil 

prøve å være tydelige på hvilke opplysninger dette er, hvorfor vi trenger dem, hvordan de brukes, 

hvor lenge vi lagrer opplysningene osv.  



Vi behandler i hovedsak personopplysninger for en av disse årsakene: 

• Deltakelse på en av våre konferanser, på kurs/studietilbud eller et annet Bønnelista -

arrangement 

• Informasjon om Bønnelista i media, inklusive nyhetsbrev og meningsytringer 

• Gave (pengebeløp) til Bønnelista 

• Medlemskap. Inn- og utmelding.  

Personopplysninger som vi ikke tar ansvar for 

Sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og lignende vil samle inn opplysninger om deg i 

tråd med sine personvernerklæringer om du inngår kontakt med Bønnelista på deres sider. Det skjer 

når du besøker sider og profiler tilhørende Bønnelista på deres nettsider, trykker på lenker på disse 

sidene, liker, følger, kommenterer og deler informasjon osv. Behandling av disse 

personopplysningene anser vi som eieren av det sosiale mediet sitt ansvarsområde. Vi forholder oss 

til disse som brukere (ikke eiere). Vi vil ikke gå inn og hente ut og lagre personopplysninger derfra.  

Dine rettigheter  

Dersom du er under 15 år, er det dine foresatte som eier dine personopplysninger. Dersom du er 

over 15 år, er det du som eier dine personopplysninger og du har derfor rett til å vite hvordan disse 

behandles. Det får du gjennom denne personvernerklæringen eller ved kontakt med oss.  

Du har også rett til innsyn i hvilke opplysninger om deg som vi har lagret, og du har krav på å få 

rettet opplysninger som er feil. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger 

lenger, har du rett til å bli slettet, så sant vi etter loven har anledning til dette. Det kan i enkelte 

tilfeller finnes tungtveiende grunner til at en opplysning skal beholdes, f.eks. på økonomiområdet. I 

praksis betyr sletting at vi fjerner alle opplysninger som kan knytte din aktivitet hos oss til deg som 

person, og du vil dermed ikke få flere henvendelser fra oss.  

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til Bønnelista eller ved å kontakte Datatilsynets 

veiledningstjeneste. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.  

Innsyn i egne opplysninger  

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn i 

Datatilsynets hjemmesider - https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-

rettigheter/rett-til-innsyn 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-innsyn
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-innsyn


Korrigering av personopplysninger 

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten 

til å rette eller supplere opplysninger, jf Datatilsynet - https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-

plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-til-retting/ 

Sletting av personopplysninger 

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting, jf 

Datatilsynet - https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/rett-

til-sletting/ 

Begrensning av behandling av personopplysninger 

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om 

retten til begrensning, jf Datatilsynet - https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-

registrertes-rettigheter/rett-til-begrensning/ 

Protestere mot en behandling av personopplysninger 

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en 

interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer 

om retten til å protestere, jf Datatilsynet - https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-

registrertes-rettigheter/rett-til-a-protestere/ 

Dataportabilitet  

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss 

om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til 

dataportabilitet, jf Datatilsynet – https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-

registrertes-rettigheter/rett-til-dataportabilitet/ 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger. Du bes si ifra hvis du mener at vi ikke 

overholder personopplysningsloven eller vil klage på vår behandling. Du kan også kontakte 

Datatilsynet.  

Generelt om behandling av personopplysninger i Bønnelista 

De fleste personopplysninger som vi behandler, lagres i vårt medlemsregister (Solidus). Når du 

inngår en formell relasjon med Bønnelista, lagrer vi de personopplysninger som loven åpner for og 

som er nødvendige for å videreføre denne relasjonen. Slike opplysninger tar vi vare på så lenge du 

benytter deg av den aktuelle tjenesten. Noen opplysninger er vi ifølge norsk lov pålagt å ta vare på 
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også etter at en aktiv relasjon til oss er avsluttet. Personopplysninger vil bli anonymisert etter 5 år. 

Målet er at vi skal bruke aktuell informasjon etter aktivt samtykke fra medlemmene.  

Vi vil ikke selge dine personopplysninger til andre, og vi sletter opplysninger vi etter loven ikke har 

anledning til å oppbevare lenger. Når du gir dine personopplysninger til oss gjennom en av våre 

tjenester, er det Bønnelista som er ansvarlig for behandlingen av dem. Hvis vi bruker nettjenester 

eller andre firma til å gjøre deler av jobben for oss, kan Bønnelista etablere databehandleravtaler 

som sikrer at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med dine rettigheter og innholdet i 

denne personvernerklæringen.  

Fordi vi ønsker å gjøre våre nettsider enkelt tilgjengelig for interesserte og til et tjenlig redskap for 

vårt oppdrag, registrerer vi trafikken på våre nettsider. Vi innhenter ikke opplysninger som kan 

knyttes til deg personlig, som krever fullstendig ip-adresse. Slike opplysninger regnes derfor som 

anonyme (altså ikke personopplysninger).  

Konferanser, kurs-/studietilbud og andre arrangementer 

Ved påmelding til våre arrangementer lagrer vi personopplysninger nødvendige for 

gjennomføringen. Vi lagrer navn og kontaktinformasjon på deltakerne for å kunne sende ut 

informasjon om arrangementet og for dokumentasjon til regnskapet. Eventuell tilleggsinformasjon i 

bestillingen, kan også lagres for å kunne gi nødvendig oppfølging.  

Opplysninger om deltakelse og betalingsinformasjon lagres i vårt kunde- og personregister i fem år 

slik bokføringsloven krever. Opplysninger om allergier og spesielle behov er sensitive opplysninger 

som slettes etter at arrangementet administrativt er avsluttet, senest fire måneder etter at det ble 

avholdt.  

Informasjon – Nyhetsbrev, sosiale medier og meningsytringer 

Bønnelista sender ut elektronisk nyhetsbrev og bønnebrev til medlemmene. Nyhetsbrevet  kan 

omtale gjennomførte og planlagte kurs og arrangementer, synspunkter, intervjuer og bønneemner 

m.v. Styret ved leder har redaktøransvaret for Bønnelistas nettside. Behandling av 

personopplysninger på dette området går fram av kap. «Generelt om behandling av 

personopplysninger i Bønnelista» 

Gaver og givertjenester 

Gaver til Bønnelista kan gis på ulike måter Ved registrering av givere lagrer vi bank- og 

kontaktinformasjon for å registrere giveravtalen på riktig person. For hver innbetaling lagrer vi navn, 



kontaktinformasjon, tidspunkt, beløp og bankkontonummer i tråd med gjeldende normer og lovverk. 

Vi registrerer denne informasjonen for å kunne sende takkehilsen og orientere om skattefritak.  

Ved betaling med kredittkort må givers kredittkortinformasjon oppgis i betalingsløsningen til 

betalingsformidler (f.eks. Nets). Lagring og behandling gjøres av betalingsformidler i henhold til 

betalingsformidlers personvernerklæring. Fullstendig kredittkort-informasjon er ikke tilgjengelig for 

Bønnelista. Bønnelista følger bokføringslovens prinsipper for lagring av gaveføringer, dvs. 5 års 

lagringstid.  

Innrapportering til Skatteetaten 

Har en giver gitt pengegave(r) på minst 500 kr til Bønnelista i løpet av et år, gir det rett på 

skattefradrag, når Bønnelista blir godkjent for skattefradrag. Bønnelista sender da hvert år en 

oversikt til Skatteetaten over givere som har rett på skattefradrag for foregående år. Giverne får en 

årsoppgave som viser hvilke opplysninger som er rapportert til Skatteetaten. 

Medlemskap i Bønnelista  

Bønnelista er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke. Vi utvikler 

ulike plattformer for kommunikasjon internt i nettverket, i tråd med denne erklæringen.  

Vanlig medlemskap og støttemedlemmer 

Bønnelista lagrer hos vår databehandler Solidus medlemmets navn, postadresse, epostadresse, 

fødselsår, fødselsnummer (kun for de som krever skattekrav iht. kap. 8.3), medlemstype (vanlig eller 

støttemedlem), kontingentbeløp og medlemmets bispedømme. I tillegg registreres inn- og 

utmeldingsdato. Registeret nyttes også for utsending av Bønnelistas nyhetsbrev og bønnebrev. Hvis 

abonnementet er avsluttet og Bønnelista ikke har samtykke eller andre hjemler for å lagre 

personopplysningene, anonymiseres personopplysningene etter 5 år.  

Etablering av en ny regional kontakttjeneste 

Bønnelista har etablert en ordning der én eller noen få av medlemmene i hvert bispedømme eller i 

en region, blir spurt om å være kontaktperson/rådgiver for medlemmene i det aktuelle området. 

Den ansvarlig i hvert bispedømme vil da ha adgang til i se kontakt informasjonen til medlemmene i 

det angitte bispedømmet.  

Kontaktinformasjon for Bønnelista  

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med oss? Du har rett på å bli svart på henvendelser 

om personvern, og vi vil forsøke å følge opp på en god måte. E-post: post@bonnelista.no  

mailto:jhedberg@bonnelista.no

