ICF Norge er en bransjeorganisasjon for profesjonelle coacher. Organisasjonen ledes av et
styre og arbeidet er basert på frivillighet. ICF Norge er en underavdeling av International
Coach Federation som har over 29 000 medlemmer i 140 land.

ICF Norges GDPR-strategi
Den nye personopplysningsloven som blant annet omfatter EUs personvernforordning
General Data Protection Regulation (GDPR) trer i kraft 1. juli 2018.
ICF Global definerer det som er gjeldende innen ICF i et dokument utgitt i februar 2018 «Key
GDPR Best Practices for ICF Coaches».
Beskrivelsen som følger er en kompletterende veiledning for hvordan vi i ICF Norge
håndterer og lagrer av persondata.
Persondata behandles på følgende områder
•

Styret i ICF Norge
Styret henter til en hver tid oppdatert medlemsinformasjon fra ICF Global. Her har vi
tilgang til både nåværende og aktuelle medlemmer. Medlemslistene lastes ned og
lagres i styrets arbeidsmappe.

•

Valgkomiteen
I forbindelse med valg av nye medlemmer til styret, til etisk komité og til
valgkomiteen gis valgkomiteen tilgang til listen over aktuelle medlemmer, i tillegg til
informasjon om hvem som har vært styreledere og når de har vært det.

•

Etisk komité og arbeidsgrupper
Både etisk komité og eventuelle arbeidsgrupper kan gis avgrenset tilgang til
persondata.

Lagringsplass
All informasjon – inkludert persondata, lagres i ICF Norges Dropboks. Kun styrets
medlemmer har til en hver tid tilgang til denne informasjonen. Ved endring i styrets
sammensetning, endre rutinemessig passordet til Dropbox.
ICF Norges komiteer og arbeidsgrupper med avgrenset tilgang til persondata gis anledning til
å oppbevare disse dataene på egen datamaskin. De har ansvar for at all informasjon lagres
iht. personvernreglene og at all informasjon de har hatt tilgang til og evt. produsert blir
lastet opp i Dropbox i samarbeid med Head of Administration etter at oppdraget deres er
avsluttet, og at denne informasjonen blir umiddelbart slettet fra deres private datamaskiner.

styret@icfnorge.no

www.icfnorge.no

org.nr 992 275 286

Side 1 av 2

icfnorge.no
• Finn en coach
Her skrives medlemmenes kontaktinformasjon i tillegg til egen informasjon.
Personvernerklæring ICF Norge
Personvernerklæring som gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles
inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med er sendt ut til alle
medlemmer

Oslo, juni 2018
Cecilie Steenland
President Elect (behandlingsansvarlig)
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