Statsbyggs personvernerklæring
Denne personvernerklæringen gjelder for behandling av personopplysninger som er innhentet
og behandles av Statsbygg. Her gir vi informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine
personopplysninger og hvilke rettigheter du har.
Statsbygg tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlige og har ansvaret for at dine
personopplysninger behandles i tråd med personvernlovgivningen. Opplysningene slettes når
formålene med å samle dem inn er oppfylt, så sant annen lovgivning ikke pålegger noe annet.
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Statsbygg ved administrerende direktør
Harald Vaagaasar Nikolaisen. Daglig oppfølging og gjennomføring er delegert til HR-sjef Jan
Ombudstvedt.
Kontaktinformasjon:
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler
personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud på e-post:
personvern@statsbygg.no.
Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.
Når samler Statsbygg inn personopplysninger?
Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:








Du har sendt oss en henvendelse eller klage
Du er kontaktperson for en av våre kunder eller leverandører eller i forbindelse med vår
saksbehandling og oppgaver
Du jobber eller utfører oppdrag for en av våre entreprenører, leverandører eller
underleverandører og dine opplysninger behandles iht. krav i gjeldende lov, forskrifter
eller kontrakter
Du har søkt jobb hos oss
Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
Du har meldt deg på et arrangement eller konkurranse hos oss
Du besøker våre hjemmesider www.statsbygg.no, www.byggforalle.no,
www.statenslokaler.no, Klimagassregnskap.no, www.statsbygginterns.com/

For mer utfyllende informasjon om hvordan vi benytter cookies og/eller behandler
personopplysninger på våre nettsider, viser vi til personvernerklæringer på våre nettsider.
Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i følgende tilfeller:





Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i
redegjørelsen
Vi mottar opplysninger om deg fra et annet myndighetsorgan
En jobbsøker har oppgitt deg som referanse
En medarbeider har oppgitt deg som kontaktperson eller pårørende i en nødsituasjon

Behandling av personopplysninger i forbindelse med vår saksbehandling og oppgaver
Statsbygg er byggherre og organiserer, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter på vegne
av staten. Vi forvalter eiendommer på vegne av staten gjennom drift og verdibevarende
vedlikehold. Vi tilbyr råd og bistand til statlige virksomheter som har behov for nye eller
endrede lokaler eller leie i markedet. Vi kjøper og selger eiendommer for å dekke statlige
behov for lokale på kort og lang sikt.
Vi behandler blant annet kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å
kunne løse våre oppgaver, ha dialog med og oppfølging av våre kunder og leverandører.
I mange tilfeller vil behandling av personopplysninger være nødvendig for å oppfylle en rettslig
forpliktelse jf pvf art. 6 nr 1 bokstav c. Dette gjelder blant annet arbeidsmiljøloven,
byggherreforskriften, internkontrollforskriften, forskrift om HMS-kort på bygge- og
anleggsplasser, forskrift om informasjons og påseplikt og innsynsrett samt forskrift om lønns
og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Statsbygg bruker HMSREG til å registrere inn- og utpasseringer på byggeplassene.
Opplysningene slettes innen 6 måneder etter at prosjektet er ferdigstilt. For mer info, vennligst
se: https://www.hmsreg.no/personvern
Statsbygg behandler opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår når det gjennomføres revisjoner
og kontroller av krav stilt i kontrakten. Opplysningene slettes når behovet for opplysningene
ikke lenger er til stede.
Statsbygg behandler personopplysninger for å oppfylle informasjons-og dokumentasjonskrav
for anskaffelsesprosessen i henhold til gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.
Innhenting av personopplysninger kan i enkelte anskaffelser også være nødvendig for å kunne
evaluere tilbud. Eventuelt innsyn behandles i henhold til offentleglova.
Statsbygg samler inn opplysninger om leverandørens ytelser i forbindelse med
kontraktsoppfølging og leverandørevaluering. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår
legitime interesser i kontraktsoppfølging og evaluering av våre leverandører slik at næringen
utvikler seg i riktig retning innenfor de aktuelle områdene.
Bruk av kamera
På enkelte lokasjoner og prosjekter foretar vi kameraovervåking for å bevare sikkerhet og
sikre våre lokaler. Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til vår berettiget interesser i å
sørge for sikkerheten i våre lokasjoner og prosjekter. Kameraovervåkingen vil ikke bli benyttet
til andre formål enn dette. På steder hvor vi benytter kameraovervåking gis det tydelig
informasjon om det.
Om arkivlovgivningen, partsinnsyn og offentlighetslovgivningen
Som en offentlig forvaltningsbedrift har Statsbygg en plikt til å føre postjournal etter
offentlighetsloven § 10. All korrespondanse i forbindelse med saksbehandling blir journalført.
Statsbygg har arkivplikt etter arkivloven § 6. Det innebærer at bl.a. at saksdokumenter lagres
i et arkiv på ubestemt tid. Alle dokumenter som er journalført overføres til Arkivverket i tråd
med arkivloven § 10 etter en viss tid.

Disse behandlingene har behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1
bokstav c. Der det er snakk om særlige kategorier personopplysninger er
behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c, jf. artikkel 9 nr. 2
bokstav g.
Besøkende
Når du besøker oss på HK, vil vi lagre opplysninger om ditt navn, telefonnummer, firma du
tilhører, besøksperiode samt opplysninger om hvem du besøker.
Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vår berettigede interesse er å sikre våre
lokaler og ivaretar sikkerheten på vår arbeidsplass.
Data anonymiseres etter 90 dager med mindre du har samtykket til at vi kan lagre dine
informasjon for fremtidige besøk. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake.
Besøkshistorikk over hvem som har hatt besøk beholdes.
Telefon
Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du
ringte og hvor lenge samtalen varte hos Engerdal, vår leverandør av telefonitjenester.
Loggen lagres for å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov i tillegg til administrasjon og
drift av systemet. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1
bokstav f.
De berettigede interessene er å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov samt
administrasjon og drift av systemet.
E-post
Vi benytter e-post for å kommunisere med interne og eksterne kontakter. Den enkelte
saksbehandler er ansvarlig for å arkivere og slette e-poster etter at henvendelsene er besvart i
henhold til gjeldende regelverk og Statsbyggs interne retningslinjer.
Henvendelser til Statsbygg behandles i henhold til forvaltningsloven § 15 a og
eForvaltningsforskriften.

Vi ber om at særlige kategorier personopplysninger ikke sendes ukryptert per e-post.
Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.
Behandlingsgrunnlaget for skanningen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
Statsbygg har en rettslig plikt til å sikre informasjonssikkerhet etter personvernforordningen
art. 32.

Jobbsøkere
Dersom du søker jobb hos oss, trenger vi å behandle personopplysninger om deg for å kunne
vurdere din søknad. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er personvernforordningen
artikkel 6 nr.1 bokstav b. Opplysningene er nødvendige for å inngå og oppfylle en eventuell
arbeidsavtale med deg.
Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er
behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b og h. Vi skal
innkalle minst en kvalifisert søker som oppgir å ha funksjonsnedsettelse til intervju jf. forskrift
til lov om statens ansatte § 4 første ledd, første punktum. Vårt behandlingsgrunnlag er
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c, at behandlingen er nødvendig for å
etterleve en rettslig forpliktelse, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav b.
Vi bruker dine opplysninger til å foreta arbeidspsykologiske tester dersom det er nødvendig.
Det rettslige grunnlaget for denne bruken er samtykke og følger av personvernforordningen
artikkel 6. nr. 1 bokstav a.
Vi bruker også opplysningene til å verifisere din identitet for å sikre våre lokaler og bevare
sikkerhet på arbeidsplassen. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Behandlingen er nødvendig for formål
knyttet til Statsbyggs berettiget interesser i å sørge for sikkerheten i våre lokaler.
Det er kun Statsbyggs HR-avdeling og andre ansatte som er involvert i rekrutteringsprosessen
som vil ha tilgang til opplysninger om deg.
Statsbygg bruker Xref i forbindelse med elektronisk referansesjekk og har inngått
databehandleravtale og EUs standardavtale med leverandøren for å ivareta personvernet og
rettighetene til de registrerte. Personopplysningene slettes eller anonymiseres i henhold til
personvernlovgivningen innen 6 måneder etter referanseinnhentingen.
Hvis du har søkt på en stilling som Statsbygg har utlyst, men du ikke ansettes, oppbevarer vi
opplysningene om deg i opptil tolv måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet med
mindre arkivloven eller annen lovgivning pålegger lengre oppbevaringsfrist. Søkerlister,
innstillinger samt andre arkivverdige dokumenter bevares i henhold til arkivloven.
Opplysningene du gir oss i forbindelse med rekrutteringsprosessen vil lagres i
rekrutteringssystemet Webcruiter eller i vårt saksbehandlings-og arkivsystem ePhorte.
Vi gjør oppmerksom på at Webcruiter også kan opptre som behandlingsansvarlig for enkelte
tjenester som de leverer. For mer info, vennligst se:
https://www.webcruiter.com/no/personvernerklaering-og-bruksvilkar/
Abonnere på nyhetsbrev og arrangementer
Statsbygg sender ut nyhetsbrev, påmelding til Statsbyggkonferansen, frokostseminar og
øvrige arrangementer til de som ønsker å få informasjon fra oss eller å delta i de.
Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, samtykke. Du
kan når som helst trekke samtykket tilbake. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke
lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket
tilbake.

Sosiale medier
Statsbygg har profilsider i følgende sosiale medier;






Facebook (Facebook GDPR & Privacy)
Instagram (Instagram Data Policy)
LinkedIn (LinkedIn Privacy Policy)
YouTube (YouTube Policies & Safety)
Google+ (Google Privacy Services)

Deltakelse på våre sider i sosiale medier er frivillig. Profilene er opprettet i henhold til
brukervilkårene hos de respektive kanalene. For å følge våre profiler kreves brukerkonto i
hvert av de sosiale mediene, og ved å opprette konto og følge våre profiler godtar brukeren
kanalens vilkår for bruk. Statsbygg følger retningslinjer for kontoadministratorer og behandler
personopplysninger i henhold til vilkår for behandling i den enkelte kanal. I enkelte tilfeller
deler vi dine personopplysninger med plattformleverandører. For mer informasjon om
opplysningene plattformleverandøren samler inn, vennligst les de ovennevnte
personvernerklæringene.
Hvem deler vi opplysningene med
Statsbygg benytter tredjepart til å behandle personopplysningene og har inngått
databehandleravtaler med dem som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar
med regelverket.
Vi vil også dele dine opplysninger med skatteetaten, NAV og andre offentlige myndigheter i
den utstrekning vi er pålagt slik utlevering.
Vi overfører opplysninger ut av EØS-området, bl.a. fordi noen av våre leverandører befinner
seg der. Vi sørger for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte i samsvar med
personvernforordningen kapittel V. Du kan få mer informasjon om slike avtaler og ordninger
ved å ta kontakt med oss.
Dine personvernrettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om
deg. I enkelte tilfeller kan du ha rett til å kreve begrenset behandling, dataportabilitet samt
rette innsigelse mot behandlingen. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for
behandling av personopplysninger hos oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene
på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertesrettigheter/
For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med vårt personvernombud.
Dine rettigheter er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din
henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned. Hvis du mener at vi behandler
personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar
kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.
Endring og oppdateringer
Dersom vi endrer måten vi behandler personopplysninger på eller som følge av ny lovgivning,
vil vi oppdatere denne personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du fra tid til annen
sjekker om det har skjedd endringer i erklæringen.

