DATABEHANDLING OG PERSONVERN
cCHANGE AS vil samle inn data knyttet til sin virksomhet, i sin behandling av kunder
og ansatte, og for å kunne gjennomføre cCHALLENGE-prosjekter. Følgene tekst gir en
oversikt over databehandlingen knyttet til våre cCHALLENGE deltakere, årsaken til at
dataene blir innhenget, og hvordan disse dataene vil bli benyttet.
cCHALLENGE
Under en cCHALLENGE-registrering samler cCHANGE AS inn følgende informasjon:
-

Ditt fornavn og etternavn (kan også være pseudonym)

-

Profilbilde (ikke nødvendig at dette er av ansiktet ditt)

-

Epostadresse

-

Telefonnummer (dersom du velger å oppgi dette)

-

Brukernavn

-

Biografisk informasjon (den du velger å oppgi)

-

Informasjon knyttet til den utfordringen du oppgir

Dette gjør det mulig for oss å sette opp en deltakerprofil for deg på cCHALLENGEs digitale
platform.
Vi samler også inn navn, epostadresse og telefonnummer for å gjøre det mulig for oss å sende
deg det Transformative Programmet underveis i cCHALLENGE-prosjektet.
I en offentlig cCHALLENGE er profilen åpent tilgjengelig. Her vil ditt fulle navn, profilbilde,
biografisk informasjon og utfordringen du velger være offentlig tilgjengelig. Noen
cCHALLENGE-prosjekter vil være private, og her vil profilen din bare være tilgjengelig for
andre cCHALLENGE-deltakere.
Underveis i en cCHALLENGE samler vi inn, overvåker og publiserer det innholdet du legger
ut (inkludert tekst, video- eller bildemateriale). Vi kan også samle inn og publisere innhold du
publiserer i sosiale medier ved bruk av prosjektets emneknagger.
Vi samler inn kommentarer du poster til andre deltakere. Disse vil bare være synlige for andre
deltakere når de er logget inn.

Vi kan benytte navnet og innholdet ditt i sosiale medier for å fremme virkningen av
cCHALLENGE-prosjektet når det pågår. Vi ber om at du gir beskjed dersom dette er noe du
ikke ønsker publisert.
Etter at cCHALLENGE-prosjektet er gjennomført, sender vi deg en undersøkelse og
analyserer svarene og innholdet ditt i sammenheng med det vi mottar fra andre deltakere.
Dette gjør vi for å kunne gi våre kunder innsikt i bærekraftig transformasjon og beslektede
emner. Vi benytter også data i forskningsøyemed og for å forbedre tjenestene våre.
Plattformen stenges for publisering en uke etter at cCHALLENGE avsluttes. Plattformen vil
forbli offentlig synlig på ubestemt tid.
Vi kan skrive til deg etter at cCHALLENGE-prosjektet er avsluttet for en oppdatering om
dine vaner etter cCHALLENGE.
Vi kan også invitere deg til å bli en del av vår cCHALLENGE community. Du bestemmer
selv om du vil delta her når du mottar invitasjonen fra oss.
Vi lover å behandle dine data med respect, og vil ikke selge dataene dine til tredjepart.
Vennligst kontakt vår Data Protection Officer dersom du ønsker å endre eller tilbakekalle
innhold, å motta innholdet ditt i digitalt format, eller dersom du ønsker at vi sletter alle dine
personlige data.

