
Behandling av personopplysninger for 
eMatte (personvernerklæring) 
Hva er personopplysninger og personvern? 

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det 

kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, 

eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å avdekke hvilken person som 

dataene kan knyttes til. 

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som 

for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en 

kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres 

av personopplysningsloven. 

KF skal ikke behandle personopplysninger i større utstrekning enn nødvendig for å 

oppfylle formålet med hvorfor personopplysningene ble samlet inn. 

Behandlingsansvarlig 

Kommuneforlaget (KF) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som 

behandles i eMatte:  

Kommuneforlaget AS 

Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo 

Org. nr.: 910 976 222 

Det innebærer at det er KF som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. 

All håndtering av personopplysninger vil foregå i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter. 

For informasjon om hvordan kontakte KF, se nederst i denne erklæringen.  

Hvilke personopplysninger behandles i eMatte?  

Har du registret deg som bruker av eMatte, vil ditt navn og e-postadresse bli lagret og 

behandlet av KF, slik at du kan logge deg inn senere og vi kan sende deg 

informasjon om eMatte gjennom nyhetsbrev.  

I tillegg vil det behandles opplysninger som kan knyttes til deg, som oppgaver du 

deler eller annen informasjon du deler i eMatte. Du bør i minst mulig grad dele 

personopplysninger om deg eller andre i eMatte.  

Hvem behandles det personopplysninger om i eMatte?  

Alle brukere av eMatte behandles det personopplysninger om, som vil være lærere 

og administratorer av eMatte.  



Hvordan samler vi inn opplysninger om deg? 

KF samler kun inn den informasjonen du selv legger inn i eMatte eller på annen måte 

deler med KF.  

Når du registrerer deg som bruker av eMatte, lagres disse opplysningene i eMatte og 

systemene som eMatte benytter.  

Hvordan deler vi opplysninger om deg?  

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen måte til 

tredjeparter foruten de databehandlere vi benytter til å behandle opplysningene, som 

vi har inngått databehandleravtale for å sikre dine personopplysninger. 

Grunnlag og formål for behandling  

Opplysninger samles med det formål å kunne bruke eMatte, herunder å dele 

matematikkoppgaver og bidra til delingskultur med andre lærere. 

Behandling skjer både etter lovbestemt rett og plikt til opplæring, se 

opplæringslovens kapittel 2, herunder for å tilrettelegge for verktøy for å kunne utføre 

opplæringen på en god måte.  

Behandlingssted 

Alle personopplysninger i eMatte vil behandles innenfor EØS-området. Dersom vi 

unntaksvis overfører personopplysninger ut av EØS-området, gjør vi det kun på 

grunnlag av godkjente overføringsgrunnlag etter personvernforordningen. Slik 

overføring vil kun skje til databehandlere som vi har inngått databehandleravtale 

med.  

Innsyn 

Du kan kreve å få innsyn behandlingen av dine personopplysninger. Dette innebærer 

at du skal få vite om vi behandler personopplysninger om deg dersom du kontakter 

oss.  

Om du ønsker det, vil du få vite hvilken behandling vi har av dine 

personopplysninger. Du vil imidlertid informasjon om behandlingen i denne 

personvernerklæringen.  

Dersom du krever det, vil du også få en kopi av de personopplysninger vi behandler 

om deg. Vi vil kunne be deg om å spesifisere hvilke opplysninger du ønsker kopi av, 

for å gjøre utleveringen enklere for oss. Ved utlevering av kopi av dine 

personopplysninger vil vi kunne kreve at du identifiserer seg, for at vi skal sikre at vi 

ikke utleverer personopplysninger til uvedkommende. Opplysningene om deg vil bli 

oversendt i digital form med mindre du ber om å få dem overført på annen måte.  

Retting og sletting av personopplysninger  

Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du 

oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli 

rettet. 



Vi sletter personopplysninger dersom grunnlaget for behandlingen ikke lenger 

foreligger, eller om personopplysningene ikke lenger er nødvendig for din bruk av 

eMatte.  

Viser seg at vi har personopplysninger om deg som vi skulle ha slettet, så kan du 

kreve å få dem slettet ved å kontakte oss. Er det personopplysninger som er 

nødvendig å behandle, så har du imidlertid ikke rett til å kreve opplysningene slettet. 

Vi vil da slette opplysningene så snart behandlingen ikke lenger er nødvendig.  

Merk at om dine personopplysninger slettes i eMatte, så vil all informasjon du har lagt 

inn og tilknyttet informasjon bli slettet.  

Du kan når som helst melde deg av å motta informasjon fra oss om eMatte ved å 

kontakte oss eller benytte lenkene for avmelding i en e-post fra oss. All informasjon 

om deg vil bli slettet fra våre databaser dersom du melder deg av tjenestene knyttet 

til et av våre nyhetsbrev. 

Våre analyse- og tredjepartsverktøy 

KF benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester 

blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall besøkende, 

hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende. 

Statistikk om brukere og trafikk blir brukt og anvendt i aggregert form, slik at 

statistikken ikke inneholder noen for informasjon som kan knyttes direkte til deg. 

Sikkerhet  

Alle personopplysninger som vi behandler iverksetter vi tekniske og organisatoriske 

tiltak for å sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengelighet, for at ingen for 

uautorisert tilgang til opplysningene, at opplysningene ikke blir utilsiktet endret eller 

slettet og at opplysningene er tilgjengelig når det er behov for dem. 

KF oppfyller de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og 

personvernforordningen. Dette gjelder også de som eventuelt behandler 

personopplysninger på vegne av KF (databehandlere). 

Når du går inn på våre nettsider startes en sikker sesjon. Du kan forsikre deg om at 

sidene er kryptert (https) ved å klikke på hengelåssymbol som vises i din nettleser 

ved siden av internettadressen (https://ematte.no/ og https://cas.kf.no/ når du logger 

inn i tjenesten). 

Informasjonskapsler (cookies) blir noen ganger brukt på våre nettsider for å sikre 

kvaliteten og brukeropplevelsen. Informasjonen lagres på din datamaskin etter besøk 

på våre nettsider, og er ikke lagret med IP-adresser eller andre identifiserende data. 

Brudd på personvernet 

Opplever du brudd på personvernet fra vår side, ber vi deg kontakt oss på 

kontaktopplysningene til slutt i denne personvernerklæringen. Du kan også kontakte 

Datatilsynet, se nedenfor, men vi ber det om å kontakte oss i tillegg, slik at vi kan få 

iverksatt nødvendige tiltak så snart som mulig.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31
https://ematte.no/
https://cas.kf.no/


Personvernmyndighet  

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med disse reglene 

eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller 

personvernforordningen (GDPR), så kan du også klage til Datatilsynet. Du finner 

informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: 

www.datatilsynet.no. 

Endringer av personvernerklæringen 

Vi vil til tider kunne ha behov for å endre denne personvernerklæringen, som når det 

skjer endringer i vår behandling av personopplysninger og/eller i eMatte, eller det 

skjer endring i regelverket som nødvendiggjør endringer. Den til enhver tid 

oppdaterte personvernerklæring vil finnes på adressen for denne siden.  

Kontaktinformasjon 

Dersom du har spørsmål om KF sin ovennevnte eller annet knyttet til behandlingen 

av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på kundeservice@kf.no.  

http://www.datatilsynet.no/
mailto:kundeservice@kf.no

