
 

Personvernerklæring for 
stiftelsen  
Framgang sammen 

Stiftelsen Framgang sammen har som formål å støtte ideelle prosjekter og ildsjeler 
med fokus på at barn og ungdom skal oppdage og videreutvikle sine egne evner, 
forsterke sin selvfølelse og komme seg ut av risikosonen for et fremtidig utenforskap. 

Hvordan og hvorfor Framgang sammen samler inn personopplysninger 

Framgang sammen er avhengig av å behandle personopplysninger for å kunne oppfylle 
sitt formål. Personopplysninger er nødvendig for at stiftelsen kan motta og behandle 
søknader, og vurdere søkerne og prosjektene det søkes om støtte til. 

For de søknadene som innvilges er det også nødvendig å kunne følge opp at støtten 
som gis blir brukt i tråd med søknaden, og de vilkår stiftelsen har stilt. 

Når stiftelsen gir støtte til prosjekter kan stiftelsen be om lov til å bruke allerede 
mottatte bilder eller videoklipp, eller be om å få tilsendt slike fra søker. Det skal være 
helt frivillig å være med på slike bilder og videoer, og stiftelsen vil derfor be om 
bekreftelse på at alle som kan identifiseres har samtykket til at dette kan publiseres. 
Det er selvsagt også mulig å kontakte stiftelsen i etterkant av publisering, for eksempel 
hvis man ikke lenger ønsker at et bilde eller klipp skal ligge publisert. Ta i så fall 
kontakt med oss på framgangsammen@sbanken.no, så hjelper vi deg. 

Hvor lenge stiftelsen oppbevarer personopplysningene 

Framgang sammen oppbevarer personopplysningene frem til de ikke lenger er 
nødvendige for stiftelsens formål, eller for å oppfylle lovkrav. All informasjon er 
nødvendig frem til søknadene er vurdert, for å kunne gjøre en god vurdering av 
søknadene. Personopplysningene vil så slettes til forskjellige tider, basert på hvorfor 
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stiftelsen har innhentet og oppbevart personopplysningene i utgangspunktet, og om 
det er innvilget støtte eller ikke.  

Hva? Hvor lenge? Hvorfor? 

Søknader som er mottatt Minst til søknadene er 
behandlet, deretter i tråd 
med øvrige sletteregler 
(under) 

For å kunne vurdere 
søknadene og prosjektet, 
og informere søker om 
støtte vil bli gitt eller ikke 

Annen informasjon 
innhentet om prosjektet 
for å avgjøre utfallet av 
søknaden 

Minst til søknadene er 
behandlet, deretter i tråd 
med øvrige sletteregler 
(under) 

For å kunne innhente 
eventuell annen nødvendig 
informasjon for å gjøre en 
god vurdering av søknaden 

Søknader som avslås, 
med tilhørende 
informasjon om 
stiftelsens vurdering av 
disse 

Oppbevares i inntil ett år 
fra avslag 

For å kunne besvare 
henvendelser fra søkere 
som har fått avslag 

  For å kunne evaluere 
søknads- og 
innstillingsprosessen 

Søknader, innstillinger og 
annen informasjon fra 
prosjekter som får støtte 

Oppbevares i inntil 5 år 
fra slutten av det 
regnskapsåret hvor 
støtten blir utbetalt 

For å oppfylle 
bokføringslovens regler om 
dokumentasjon 

  For å følge opp at støtten 
har vært brukt til det 
formålet som var angitt 

 

 

Hvilke personopplysninger vil stiftelsen be om, og registrere? 

 Navn på søker og dennes tilknytning til prosjektet 

 Kontaktinformasjon (mobilnummer, adresseopplysninger, e-post) 



 Informasjon om og fra oppgitte referansepersoner 

 Informasjon om og bilder fra prosjekter 

Sbanken som databehandler 

Stiftelsen framgang sammen benytter Sbanken som databehandler. Banken stiller IT-
utstyr til disposisjon for stiftelsens koordinator, og noen av bankens ansatte er 
involvert i å koordinere stiftelsens arbeid og å gjennomgå og vurdere søknader. Alle 
disse er underlagt instruks om å holde informasjonen de blir kjent med hemmelig. 
Sbankens behandling av personopplysninger for Framgang sammen er regulert i 
databehandleravtale mellom banken og stiftelsen, og all behandling av 
personopplysninger skal foregå i henhold til denne. 

Rett til innsyn, retting og sletting 

Dersom du har spørsmål om hva stiftelsen har registrert om deg, ønsker å korrigere 
noe eller be om at noe blir slettet, kan du ta kontakt på 
framgangsammen@sbanken.no, så vil vi kontakte deg for å vurdere saken. Ønsker du 
bilder eller videoklipp du deltar i fjernet, vil vi etterkomme ønsket, mens annen 
informasjon du ønsker fjernet kan være ting vi er lovpålagt å beholde, for eksempel av 
hensyn til bokføringsloven. 

Cookies på siden 

Framgang sammens sider ligger under Sbankens nettsider på sbanken.no. Nettsidene 
benytter cookies, mer informasjon om bruk av cookies finner du her på nettsidene 
våre. 

Har du andre spørsmål eller kommentarer?  

Ta gjerne kontakt med oss på framgangsammen@sbanken.no. 
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