
 

Personvernerklæring i Flexite!Fire  
Enovate AS behandler personopplysninger i Flexite!Fire i forbindelse med registrering av 
kompetanse, opplæring, øvelser, og uønskede hendelser i brannvesenet. Dette registreres 
for at arbeidsgiver skal ha kontroll over gyldige ressurser i kompetansematrisen, og for å 
sikre langsiktig sporbarhet i forhold til yrkesgruppens risikoeksponering.  

Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette, 
samt personlige rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.   

  

Behandlingsansvarlig  
Daglig leder i Enovate AS er øverste behandlingsansvarlig for personopplysningene vi 
behandler om deg.  

  

  

Regulering   
Enovate er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data 
Protection Regulation 2016/679) i sin behandling av personopplysninger.   

Enovate innhenter personopplysningene som registreres direkte fra deg som bruker. 
Dersom innhenting av opplysninger skulle gå via tredjepart, som for eksempel fra 
Folkeregisteret, har du krav på å bli varslet. Unntak fra varsling kan være dersom 
innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller det er 
åpenbart at du allerede kjenner til den informasjon varslet vil inneholde.   

Dersom du registrerer deg i forbindelse med bruk av våre tjenester, og vi ønsker å innhente 
opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for å ivareta avtaleforholdet, har du krav på 
informasjon om at det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene. Du har også krav på 
informasjon om hva opplysningene vil bli brukt til 

Bedrift Enovate AS

Organisasjonsnr 985 471 029

Daglig leder Øyvind Meistad 

Adresse Stølshaugen 28

Postnr- og sted 4274 Stol 

Telefon +47 982 59 161

E-post oyvind@enovate.no

mailto:oyvind@enovate.no


 

Enovates behandling av personopplysninger    

Formål Enovate skal levere den tekniske løsningen for å sikre at 
brannvesenet kan  

• holde løpende oversikt over de ansattes 
kompetanse og kvalifikasjoner 

• registrere uønsket eksponering av helsefarlige 
substanser som for eksempel røyk, gasser, 
kjemikalier og støv 

Dersom Enovate vil bruke personopplysningene til andre 
formål, har du rett til å bli informert om dette.  

Behandlingsgrunnlag Innhenting og behandling av personopplysninger er 
nødvendig for at Enovate skal kunne oppfylle sine 
avtaleforpliktelser overfor kunde Brannvesenet  

Behandlingskategorier  Følgende kategorier kan tas i bruk for å oppfylle avtalen:  
• Innsamling  
• Registrering 
• Organisering 
• Strukturering  
• Lagring 
• Tilpasning 
• Endring 
• Gjenfinning 
• Bruk 
• Utlevering ved overføring  
• Sammenstilling 
• Samkjøring 
• Sletting eller tilintetgjøring 



 

Utlevering av personopplysninger  
Personopplysninger om deg vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående 
kun når dette følger lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.   

Utlevering vil også kunne skje til andre parter i den grad dette er nødvendig for å 
gjennomføre våre forvaltningsoppgaver som involverer deg, på en sikker måte.   

Overføring av personopplysninger til våre interne databehandlere anses ikke som utlevering. 

Overføring av personopplysninger til utlandet 
Enovate benytter Google som underleverandører for å oppfylle sine avtaleforpliktelser. 
Underleverandøren er sertifisert i henhold til ISO 27001 standard.  

Samtykke 
Enovate behandler dine personopplysninger i henhold til ditt samtykke. Egen 
samtykkeerklæring må signeres. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke. Se eget avsnitt 
om dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.  

Beskyttelse av personopplysninger  
Enovate arbeider kontinuerlig for å sikre personopplysninger og annen konfidensiell 
informasjon. Sikkerhetsarbeidet omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.   
Det innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, 
tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. På denne måten skal Enovate sikre at 
tilstrekkelige sikkerhetstiltak alltid er oppdaterte og operative, slik at vi forhindrer 
personopplysninger fra å komme på avveie.  

Personopplysninger til 
behandling 

Innhenting, bruk og lagring av  
• Navn  
• Ansattnummer 
• E-post  
• Alternativ e-post  
• Telefon arbeid  
• Mobil privat  
• Adresse  
• Poststed 
• Postnummer 
• Bilde av person   
• Pårørendeinformasjon  
• Informasjon via Nødnett Alias 
• Informasjon via Nødnett ISSI  

Underleverandør Oppgave Lokasjon

Google Firebase Database og hosting USA 

Google skyløsning Filbank USA



 

Bruk av databehandlere  
Enovate bruker kun interne databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte 
behandle personopplysninger på vegne av kunde Brannvesenet   

Lagringstid  
Når en person deaktiveres i programmet, vil personopplysningene pseudonymiseres. 
Personlig informasjon vil eksistere i databasene, men personens navn vil erstattes med en 
tilfeldig generert tekststreng og være utilgjengelig utover dette.  

Dersom du trekker ditt samtykke til at Enovate kan behandle dine personopplysninger, vil 
personopplysningene slettes.  

Brannmannskaper er gjennom sitt arbeid eksponert for ulike former for helserisiko, som for 
eksempel røyk, gasser, kjemikalier og støv. Ved mistanke og/ eller påvisning av mulig 
arbeidsrelatert sykdom som følge av denne eksponeringen, er det viktig å kunne 
dokumentere og spore hvilke helseskadelige stoffer arbeidstaker er/ har vært eksponert for 
gjennom sitt arbeid.  

For å sikre tilgang til denne dokumentasjonen gjennom hele arbeidstakerens levetid, skal 
persondata oppbevares i eget register i 60 år, i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid 
kapittel 31. Dette inkluderer navn, fødselsnummer, stilling, arbeidssted, ansettelsesdato, 
arbeidets art, eksponeringens art, grad og varighet.  

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg   
Som registrert i Flexite!Fire har du rett til å  

• be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg 
• be om retting av opplysninger som er uriktige 
• be om sletting av opplysninger 
• be om begrensning av behandling 
• protestere mot at opplysninger blir behandlet 
• be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til andre 
• trekke tilbake ditt samtykke til behandling 
• klage til Datatilsynet i Norge på Enovates behandling av personopplysninger 

Dersom du vil benytte deg av dine rettigheter sender du henvendelse pr epost til Enovate 
Kvalitetsleder (kjerstin@enovate.no). Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som 
mulig.  

For å kunne besvare din henvendelse vil vi kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller 
å oppgi ytterligere informasjon om denne. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir 
tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.   

Klager  
Eventuelle klager på Enovates behandling av personopplysninger om deg, kan rettes til 
Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no   

Endringer  
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av 
personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her må 
oppdateres eller endres.   

http://www.datatilsynet.no


 

  
Endringsbeskrivelse  
Opprettet dd.mm.åååå 


