
 

 
Behandling av 

personopplysninger  
i Gjensidigestiftelsen 

 
 
Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være 
navn, bilde, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse 
opplysningene.  
 
Gjensidigestiftelsen har ansvar for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. 
Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hva vi gjør for å ivareta 
ditt personvern. 
 
Dette dokumentet beskriver hvilken informasjon vi samler inn og bruker, og hvorfor og 
hvordan vi innhenter den og beskytter den. 
 
 
Først litt om Gjensidigestiftelsen 

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse, og ble etablert i 2007 som allmennyttig 
stiftelse, og senere omdannet til finansstiftelse i 2010 i forbindelse med børsnoteringen av 
Gjensidige Forsikring ASA. 

 
Stiftelsen er største aksjonær i Gjensidige med 62,24 prosent av aksjene, og er gjennom 
eierskapet med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge. Gjennom sitt ideelle formål 
bidrar stiftelsen med kompetanse og økonomisk støtte for å skape et tryggere, sunnere og 
mer aktivt samfunn. Hvert år deles det ut over 220 millioner til trygghet og helse. 
Disse midlene kommer fra avkastningen på en formue på over 20 milliarder. Av og til bevilges 
det i tillegg ekstra gavemidler som til «Det store brannløftet» i 2016 på 350 millioner. 
 
Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende 
prosjekter som går over flere år. Målet er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får 
muligheten til å leve friske og aktive liv. 
Hittil har Gjensidigestiftelsen bidratt med ca. 2,2 milliarder kroner til over 6500 ulike 
prosjekter. Stiftelsen består av en administrasjon på 25 ansatte og rundt 100 lokalt valgte 
representanter/tillitsvalgte (fra kundemassen fra Gjensidige) som blant annet innstiller på 
lokale gaveprosjekter i fylkene. 
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Personvern og sikkerhet 
 
1. Rammene for Gjensidigestiftelsens behandling av personopplysninger 

 
Gjensidigestiftelsens behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av norsk 
lov og forskrift. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne 
utføre de oppgaver og tjenester Gjensidigestiftelsen utfører. 
 
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes 
til en enkeltperson. Som eksempel på personalopplysninger som behandles i 
Gjensidigestiftelsen kan nevnes navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, 
bankkonto. 
 
Behandling av personopplysninger vil ifølge personopplysningsloven si enhver bruk av 
personopplysninger, som eksempel innsamling, registrering, sammenstilling lagring og 
utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.  Gjensidigestiftelsen vil i de fleste 
tilfeller være behandlingsansvarlig eller databehandler for de dataene som behandles. 
 
Dersom det ikke foreligger annet hjemmelsgrunnlag vil Gjensidigestiftelsens behandling 
av personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre sin virksomhet. 
 
 
 

2. Formålet med behandlingen av personopplysninger 
 
Formålet med Gjensidigestiftelsens behandling av personopplysninger er først og fremst å 
administrere våre søkere til gavevirksomheten, prosjektoppfølging på innvilgede 
prosjekter og prosjekter hvor vi jobber proaktivt samt våre tillitsvalgte. 
Gjensidigestiftelsen behandler også personopplysninger i den grad lovgivning påbyr det. 
 
 
 

3. Om hvilke personopplysninger som behandles 
 
I all hovedsak vil personopplysningene som behandles av Gjensidigestiftelsen være 
mottatt direkte fra personen selv. Dersom det er nødvendig å innhente 
personopplysninger fra tredjeperson vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er 
lovbestemt. Hvis Gjensidigestiftelsen ønsker andre personopplysninger, vil kunden først bli 
informert om å gi fra seg opplysningene frivillig samt bli informert om hva som er formålet 
opplysningene skal brukes til. 

 
 
 

4. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter 
 
Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de 
aktuelle registrerte personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. 
Overføring av personopplysninger til Gjensidigestiftelsens egne databehandlere anses ikke 
som utlevering. Ut over dette vil ikke personopplysninger bli utlevert til andre parter eller 
brukt til andre formål enn det som var til hensikt. 
 



 

 
 

5. Innsyn og retting 
 

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysninger som 
er registrert om en selv. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til 
Gjensidigestiftelsen, Postboks 1640 Vika, 0119 Oslo. Dersom registrerte opplysninger er 
uriktige eller ufullstendige, kan man kreve disse rettet i henhold til 
personopplysningslovens § 27. 

 
 
 
6. Oppbevaring og sletting 

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er 
nødvendige ut fra det formål de er lagret for, slettes. Gjensidigestiftelsen lagrer 
personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. 
 
 

7. Bruk av cookies 
Vi bruker cookies på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å 
øke funksjonaliteten på våre sider.  
 
 


