
PERSONVERNERKLÆRING- SAMMENDRAG 
Personvernforordningen (GDPR- General Data Protection Regulation) 
 
Formålet med dette sammendraget 
Dette er sammendraget av personvernerklæringen for: 
 
Foreningen Vipassana Norge, Lallakroken 10B,  0259 OSLO 
org.nr  987 609 214 
 
I dette sammendraget vil vi forklare hvem vi er, hvorfor vi trenger dine data, hva vi gjør med dem og 
hvordan vi bidrar til å oppfylle dine rettigheter når det gjelder dine data. 
Vår personvernerklæring har som mål å ta hånd om dine data og dine rettigheter med stor varsomhet, 
i tråd med nasjonale og internasjonale lover og regler, spesielt Personvernforordningen GDPR (General 
Data Protection Regulation) 
 
 
Hvem vi er 
Når du søker på et 10-dagers Vipassana kurs, vil dine data gå gjennom en elektronisk 
søknadsprosess  som heter CALM. CALM står for Course Application and Letters Management, og 
som på norsk betyr  håndtering av søknader til kurs og håndtering av brev. Tilknyttede Vipassana-
organisasjoner bruker dette registreringssystemet til å organisere kurs. 
 
Stiftelsen CALM (lokalisert i Rotterdam, Nederland) kontrollerer dette systemet og har sin egen 
personvernerklæring som du kan få tilsendt ved å sende en e-post til contact@privacy-
eu.dhamma.org. Vipassana Norge er ansvarlig for den videre behandling av dine data. 
 
Dine data brukes til å behandle din søknad, gi deg plass på kurset  samt et rom og sted å meditere, 
og hvis nødvendig legge til rette ved spesielle behov. 
 
Hvorfor vi lagrer din informasjon 
Med den informasjonen du gir oss vurderer vi om du er  mentalt og fysisk i stand til å delta på et kurs. 
Et Vipassana kurs kan være meget krevende. 
 
Så bruker vi informasjonen din til å: 

● planlegge innkvartering, mat og transport 
● gi adekvat veiledning og assistanse gjennom kurset 
● levere tilleggstjenester til gamle studenter, som nyhetsbrev og e-poster etter kurset 
● dele muligheter for å være frivillig/serve eller gi deg annen relevant informasjon 
● oppbevare finansiell informasjon av hensyn til skatteregler og annen personlig informasjon som 

loven krever 
 
Vi gjør ingen av disse tingene om du ikke ønsker at vi skal gjøre det. 
Det er tilfelle hvor vi må lagre personlig informasjon fordi noen kan skade seg selv eller andre i løpet av 
kurset. 
 
 
Informasjonen vi innhenter 
Vi innhenter følgende informasjon: Ditt navn, fødselsdato, kjønn, yrke, informasjon om medisinsk og/ 
eller psykisk helse (som du har gitt oss), dessuten navn på ektefelle og  navn på venner som deltar på 
kurset, hvem vi skal kontakte i en nødssituasjon, generell kontaktinformasjon, tidligere deltakelse, 
morsmål og andre språk du snakker. 
Mens kurset foregår lagrer vi også nummeret på bilen din i tilfelle at vi må flytte på den i en nødsituasjon. 



 
Hvis en lærer finner grunn til å bestemme at du ikke kan delta på kurset, vil vi lagre den informasjonen 
og årsaken til den avgjørelsen. Avgjørelsen kan være basert på opplysninger du har gitt oss, men også 
på spesielle hendelser eller de observasjoner læreren har gjort. Det er kun lærerne som er involvert i 
denne vurderingen som har tilgang til denne informasjonen. 
 
 
Hvor lenge blir informasjonen lagret 
I CALM blir all sensitiv informasjon og kommunikasjon fjernet  3 måneder etter at kurset er fullført.  Kun 
noe informasjon blir lagret, som ditt navn og om du har fullført et tidligere kurs blir lagret. 
 
En vurdering av at du ikke kan delta  på et kurs i framtiden, eller kun på visse betingelser, blir lagret i 
maksimum 10 år. Denne perioden kan forlenges etter en ny vurdering. 
 
Det fysiske skjemaet som du fyller ut første dagen på Vipassana kurset vil bli makulert etter 10 år. 
 
Når du deltar på et kurs, er Vipassana Norge ansvarlig for å lagre dine data i tråd med nasjonale lover 
og regler. 
 
Vi sletter all informasjon som vi ikke lenger trenger. 
 
For å få vite eksakt hvor lenge informasjonen blir lagret, vennligst kontakt den aktuelle ansvarlige for 
Datasikkerhet eller Kontaktperson for Personvern. Se nedenfor. 
 
Hvordan behandler vi din personlige informasjon 
Når vi behandler din personlige informasjon, følger vi et sett av prinsipper: 

1. Din informasjon blir kun brukt og lagret i tråd med hva vi virkelig trenger og kun for så lenge 
det er nødvendig 

2. Vi har en oversikt over alle type informasjon som er lagret 
3. Vi sletter din informasjon når vi ikke trenger den lenger 
4. Vi gir deg tilgang til din informasjon 
5. Vi oppbevarer din informasjon ordentlig sikret 
6. Vi deler din informasjon kun innen vår organisasjon ( dvs: med Vipassana organisasjoner i 

den samme tradisjon med de samme mål, så sant det er sikkerhetssystem på plass. (se 
nedenfor) 

 
 
Ansvarlig  for Datasikkerhet (Data Protection Officer-DPO) og  Kontaktperson for Personvern  
(Privacy Contact Person -PCP) 
CALM  stiftelsen som er ansvarlig for det internasjonale, elektroniske registreringssystemet har en 
ansvarlig for Datasikkerhet. Meditasjonssentra som bruker systemet, som Vipassana Norge er 
ansvarlige for den videre behandling. Derfor har hvert land en Kontaktperson for Personvern. 
Kontaktpersonen for Personvern samarbeider med en ansvarlige for Datasikkerhet for å beskytte dine 
data. Du kan kontakte hver av dem på: contact@privacy-eu.dhamma.org 
 
Spesielle regler for barn 
Barn har en egen personvernpolicy fordi de er mer sårbare. 
www.privacy-eu.dhamma.org/children 
 
 
 
 



Juridisk begrunnelse 
Personlig informasjon blir lagret kun når vi har en legitim grunn til å lagre den og hvis loven tillater oss 
å gjøre det.  For eksempel: Ved samtykke, gjennom en kontrakt, på grunn av en hvilken som helst 
legitim interesse som er av studentens vitale interesse, eller fordi en spesiell lov krever at vi gjør det. Vi 
kan alltid informere deg om den juridiske grunnen til at vi lagrer din informasjon 
 
 
Sikkerhet 
Kolleger/ frivillige som behandler data for Vipassana Norge signerer en taushetserklæring. Kun lærere 
som er involvert i en vurdering har tilgang til meget sensitiv informasjon. De har signert en 
taushetserklæring. Din personlige informasjon blir oppbevart sikkert og blir ikke under noen 
omstendighet  delt med noen tredjepart, bortsett fra når de er blitt spesifikt autorisert for å motta den 
informasjonen og har signert en taushetserklæring. 
 
Personlig data blir lagret på denne måten: 

● i et avlåst rom med kontrollert adgang; og/eller 
● i en avlåst skuff eller arkivskap; og/eller 
● hvis det lagres på datamaskin, passordbeskyttet i tråd med organisasjonens krav nedfelt i 

Adgangskontroll Policy; og/ eller lagret på et bærbar datamaskin- medium som er kryptert og 
vil bli anonymisert eller pseudonymisert når det er mulig. 

 
PC - skjermer og terminaler som brukes for å prosessere data, er ikke synlige bortsett fra når de 
brukes av autoriserte kolleger/ frivillige. Fysiske arkivmapper eller dokumenter kan ikke legges igjen 
der hvor uautorisert personell kan få tilgang til dem eller fjernes fra en arbeidsplass uten eksplisitt 
autorisasjon. Så snart manuelle arkiv ikke lenger er nødvendig fjernes de fra sikker arkivering. 
 
 
Studentenes rettigheter 
Vi respekterer dine rettigheter. Mer spesifikt vil vi forsikre  at: 

● Vi kan frembringe en oversikt over all informasjonen vi har lagret om deg 
● Vi vil sørge for at din informasjon er korrekt 
● Vi vil korrigere og fjerne en hvilken som helst informasjon om deg som du krever, så sant vi 

ikke har en juridisk grunn til å beholde den uten ditt samtykke. Du har rett til å bestride vår 
avgjørelse 

● Vi vil henvise deg til Ansvarlig for Datasikkerhet eller Kontaktperson for Personvern 
● Vi tilbyr deg muligheten til å sende dine innvendinger til en ankeinstans, vår komite for Spesielle 

saker 
● Vi respekterer  din rett til å sende klage til Datatilsynet 

 
 
Tilgang til informasjon og innvendinger mot håndteringen av den 
Om du ønsker å se hvilken informasjon vi har lagret om deg eller at du ikke er enig i dataene vi har 
lagret, og om du ønsker å sende inn dine innvendinger/ en klage om dette, kan du fylle ut dette skjemaet 
og sende det til contact@privacy-eu.dhamma.org 
Om du ikke får tilgang til dine data, vennligst send en e-post til calmscc@gmail.com 
 
 
 
Sikkerhetsbrudd 
Hvis det oppstår sikkerhetsbrudd som kan få konsekvenser for deg, vil vi informere deg og 
Datatilsynet om det. Om du ønsker å rapportere et sikkerhetsbrudd, vennligst se: https://www.privacy-
eu.dhamma.org/report-a-data-breach 



Internasjonal sikkerhetstiltak 
 
Når vi deler din personlige informasjon med en Vipassana-organisasjon utenfor EU, setter vi inn flere 
sikkerhetstiltak. 
For å få vite mer om sikkerhetstiltakene i ditt spesifikke tilfelle, vennligst kontakt oss. 
 
I tilfelle du ber oss om å gi dine data til en organisasjon uten adekvate sikkerhetstiltak, vil vi informere 
deg om risikoen. Du kan bestemme om du vil at vi skal sende den informasjonen. 
 
Kontaktinformasjon 
Om du har spørsmål eller ønsker å kontakte oss, send mail til: contact@privacy-eu.dhamma.org eller 
les på https://www.privacy-eu.dhamma.org 


