
Personvernerklæring 
Denne personvernerklæringen informerer om  
hvordan Sparebank1stiftelsen Halden behandler 
personopplysninger.  
 
Sparebank1stiftelsen Halden er behandlingsansvarlig og alle opplysninger i 
forbindelse med besøk til våre nettsider www.sparebank1stiftelsenhalden.no 
oppgis på frivillig basis. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med 
mindre annet er spesifisert. 
 
Lagring og webredaktør 
Nettsidene lagres hos Domeneshop (https://domene.shop). Domeneshop har en 
DAP (data prosessor avtale) som del av avtalen med Sparebank1stiftelsen Halden. 
Norbris Technology AS er webredaktør og ansvarlig for daglig drift av nettsidene 
til Sparebank1stiftelsen Halden 
 
Informasjonskapsler (cookies) og analyser 
Nettsiden er laget med formål om å gi informasjon og ikke samle inn data. Det 
foreligger ikke noen informasjonskapsler og det er ikke satt opp noen form for 
web analyser på dette tidspunktet. 
Det finnes skjemaer på nettsidene som besøkende kan fylle ut. Disse lagres ikke 
men genererer en e-post som sendes til post@sparebankstiftelsen.no. Dersom du 
benytter e-postfunksjonen, bruker vi de oppgitte e-postadressene kun til å sende 
meldingen videre til behandling i stiftelsen. Vi henter ikke ut rapporter eller noen 
annen form for informasjon fra disse skjemaene. Vi kan imidlertid ikke garantere 
at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene.  
 
Sosiale medier 
Nettsidene bruker en innebygd Plugin i WordPress for å dele artikler fra stiftelsens 
nettsider til de besøkendes egen sosiale medie kontoer via Sharebuttons. Det er 
kun delefunksjonen som er aktivert og den er ikke knyttet til noen form for 
analyser. Tellefunksjonaliteten er også deaktivert. 
Det er en innebygd Plugin i WordPress som linker til og viser stiftelsens egen 
Facebook side oppdatert i nettsiden. I tillegg er det en ‘like’ knapp som relaterer 
seg til samme Facebook plugin. Dataene lagres kun på Facebook og resultatet 
vises som oppslag på nettsidene. 
 



Eksterne linker 
Det er mulig å besøke både vår Facebook og Instagram side via link i nettsidene. 
Det oppfordres imidlertid til å lese personvernreglementet til Facebook 
(https://www.facebook.com) og- eller Instagram (https://www.instagram.com) 
for å finne informasjon om hvordan de håndterer data. Her er det også mulig å 
finne mer informasjon om dine rettigheter samt sikkerhets innstillinger. 
 
Søknadsskjema og behandling av data 
I forbindelse med søknader om gavetildelinger fra Sparebank1stiftelsen Halden 
registrerer stiftelsen personopplysninger i form av navn, epost-adresse og 
telefonnummer for kontaktperson hos søkeren. Disse opplysningene blir brukt 
både som grunnlag for å gi svar på søknaden samt og eventuelt følg opp 
prosjekter ifm søknaden, til kontaktperson. Sparebank1stiftelsen Halden beslutter 
tildelingene, men 3.part databehandler bistår stiftelsen med administrering av 
bevilgede søknader og vil på denne måten ha innsyn i de innsendte 
opplysningene. Det er regulert mellom en egen databehandleravtale at disse 
opplysningene ikke kan benyttes til andre formål enn å bistå Sparebank1stiftelsen 
Halden med administreringen. Opplysningene blir ikke distribuert til annen 
tredjepart hverken av stiftelsen eller vår databehandler. Personopplysningene blir 
oppbevart elektronisk som del av søknaden. 
Dersom søker/kontaktperson ønsker at disse opplysningene skal slettes eller 
ønsker innsyn i hva som er lagret, kan vedkommende henvende seg til stiftelsen. 
 
Behandlingsansvarlig 
Behandlingsansvarlig for nettsidene er: 
Navn:  Sparebank1stiftelsen Halden 
E-post: post@sparebankstiftelsen.no 
Adresse: Wiels Plass 2, 1771 HALDEN 
Org.nr.: 997 534 484 
 
På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å 
godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett. 
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