Workplace i Øvre Romerike brann og
redning IKS - personvernerklæring
Databehandling
Behandling av personopplysninger og tilgang til data:
ØRB eier alle data på Workplace, og er således dataansvarlig, men ved å bruke Workplace
aksepterer du at Facebook behandler data og personopplysninger som du deler i Workplace,
og at Facebook blant annet vil benytte innsamlet informasjon til å utvikle og forbedre
Workplace for oss som organisasjon.

Din konto
Øvre Romerike brann og redning IKS vil kontrollere og administrere din konto i Workplace,
samt ha tilgang til, og kunne behandle, personopplysninger og data som du avgir og deler
gjennom Workplace.
Workplace gjøres tilgjengelig av Facebook som databehandler for ØRB. Innhold på
Workplace vil bli lagret og behandlet på Facebooks datasentre i Sverige og USA, og
personopplysninger vil derfor kunne bli overført til USA. Ved å bruke Workplace, samtykker
du til at det du deler av personopplysninger i ØRB sin Workplace-løsning overføres til USA
(Telefonnummer, sted, stilling og over- og underordnede). Merk at data og opplysninger fra
Workplace kan ville kunne kreves utlevert til myndighetene i USA, også uten varsel. Du bør
derfor være klar over at informasjon du deler eller gjør tilgjengelig i Workplace kan bli kjent
for amerikanske myndigheter.

ORBRANN.NO
Post-/besøksadresse
Industrivegen 28
2069 Jessheim

Telefon
Sentralbord
+ 47 47 88 43 00

Org. nr.
NO 987 61 5516 MVA

Side 1 av 3

Ansvarlig/kontaktperson
Hvis du har klager, bekymringer eller spørsmål til bruk av Workplace, herunder behandling
av personopplysninger, kan du ta kontakt med ansvarlig for Workplace i selskapet på
postmottak@orbrann.no. Dette gjelder også dersom du avdekker eller kommer over
informasjon eller innhold som du mener ikke skal være i Workplace.
Det er ØRB som er behandlingsansvarlig for personopplysninger etter
personopplysningsloven i Workplace.

Les mer om retningslinjer fra Workplace:
Personvern
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mPhNw-0002CF-4m&i=57e1b682&c=Bh8O9QbpHgSeKEIa0WRPZmo5WenufY4F4g0U1nvjOLh8wknmb4HiiCnR_HMzvk54o4JszcTe0LaZBKiB
U5QeEW8-zbyVDaFASy9ac4s_5cVnpAjnkltPhk0_jB6lJAp8yOnNoxxRmrzxN_YBZZgpnyfYFeOvQq5JQ1hI0y5wzoFho2_B4lUnpTvNlPN842cDsb3KISe1IEWor6EUwzQOrf0XfIFtmGGPb9VJS8S
UybaT7k463KftpGxOT0D28aqs8U0fEiuux5fc6okGOkkBnRDJerUzwBsPNXllsm2s
Godtatt bruk
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mPhNw-0002CF4m&i=57e1b682&c=KUqjtjbi5KpKeViRDmM0Xm3TnCHvA6JVwoM0aLYKVUiPNVlG5J1wE
W_EzTge-34UHN6izy07yxE3NCHNFsxlgmhUcF7k9L_g4GNAJsLPr09uMiDwJVo6G49jhXml0ElMXrftzO1z_xLuA4c0iQAcxIIoQ3EVwiCwBPHdp8qrg-FwwAWHTk48pusgLZfGtPqWPaZZXPUICxWlpKiS1ZjvaZaw9hiU2i70WMoLBT2anxbfHYSmIxdBk68dK5MgaQazuBXDmefQ2Yd
Uv43RsyXjPR3pdCW0IUDj0bpQOZgc
Informasjonskapsler
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mPhNw-0002CF4m&i=57e1b682&c=g9Yl0KqEDNTbtlW_G7gYbxjeWIE7urrGfBxQkejI0GfqXUBveGzwkMsXBB1tMxmMdg5NPXUixK16_3N0W9AfKaNvj0qM5mVPV2qHUfuB2H308M9n4WSjMo37VU
9TxIW1CH-9wC-GFCQSOmm88BpYLLB2b6lyljXgCJFTbuIOL7OixejMHExiqWb4vfPnis3sqX3AzDBZxQtC5eqK_CkgLjVCZGsjHKPozhlzaJYpmKOBtrtxVmyPQz1OhECcy
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Vilkår for bruk av Workplace og deling av informasjon og innhold
Det er frivillig å ta i bruk Workplace, men Workplace blir primær kanal for deling av intern
informasjon og kommunikasjon internt i organisasjonen og mellom stasjoner og avdelinger.
Workplace skal kunne brukes til det formål for Workplace som er gjort tilgjengelig for
medarbeidere i ØRB i strategi for internkommunikasjon.
Trivsels- og sikkerhetsregler på ØRBs Workplace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensitive opplysninger skal ikke deles på Workplace
Saksbehandling skal ikke foregå på Workplace
Du blir bedt om å lese og krysse av for at du har lest bestemmelser om personvern
når du logger inn
Vær en bidragsyter.
Frem åpenhet.
Tenk på hva du publiserer.
Respekter og følg opphavsrettigheter og den enkeltes personvern.
Sensitiv eller konfidensiell informasjon og saksbehandling skal ikke skje på
Workplace.
Publiser innlegg i grupper.
Bruk verktøyet!
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