
 
Behandling av personopplysninger på Jaktradiolisens.no 
 
Denne personvernpolicyen beskriver personvernpraksis for http:// Jaktradiolisens.no 
 
Nettstedet driftes av til Norges Jeger- og Fiskerforbund 
 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har delegert myndighet til Norges 
Jeger- og Fiskerforbund for å administrere jaktradiofrekvensene som skal dekke 
behovet for kommunikasjon mellom jegere som utøver lagsjakt.  
 
Fra Nkom kreves det en tillatelse for å benytte disse frekvensene, og det må derfor 
sendes et søknadsskjema til NJFF. 
 
Denne personvernpolicyen gjelder kun informasjon som er samlet inn av dette 
nettstedet. Den vil informere deg om følgende:  
 
Hvilken personlig identifiserbar informasjon samles fra deg gjennom nettstedet, 
hvordan den brukes, og med hvem den kan deles. Også om innsyn, endring og 
retting av informasjon 
 
Informasjonsinnsamling, bruk og deling 
 
Vi legger stor vekt på å beskytte dine personopplysninger og følger til enhver tid de 
lover og regler som gjelder for personopplysninger og reservasjoner. 
 
Vi benytter de innsamlede opplysninger til å administrere Jaktradio-konsesjoner og til 
fakturering og i andre sammenhenger der NJFF yter tjenester mot deg som 
konsesjonsinnehaver eller søker.   

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til noen tredjepart uten ditt samtykke. 
 
Når du registrerer din søknad godkjenner du behandlingen av dine 
personopplysninger og mottak av e-post, SMS og post fra NJFF. Med mindre du gir 
oss beskjed om noe annet vil vi kunne kontakte deg igjennom disse kanalene for å 
holde deg oppdatert på    
 
NJFF innhenter og behandler følgende typer personopplysninger:  
 
1. Personinformasjon: 

For- og mellomnavn 

Etternavn 

Adresse 

E-postadresse 

Mobiltelefonnummer 

 

 

2. Opplysninger om status og roller i NJFF 

Medlemsnummer hvis medlem 



 
Dersom du har spørsmål som gjelder behandlingen av personopplysninger kan du 
kontakte oss på epost eller telefon. 

Innsyn, endring og retting av informasjon 

Etter personopplysningslovens regler har du som bruker rett til innsyn i egne 
personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få 
opplysningene rettet, korrigert eller slettet. Ønsker du å korrigere, utlevert, eller slettet 
dine persondata må du kontakte oss på epost  eller på telefon 66 79 22 00 

For å opprettholde god kvalitet på vårt dataregister og følge privat datalovgivning, vil 

vi slette all personlig informasjon hvis din konsesjon har vært inaktivt i en periode på 

mer enn 3 år.  

Hvis du føler at vi ikke overholder personvernreglene, bør du kontakte oss 

umiddelbart 

 

Annet 

Vår personvernpolicy kan endres fra tid til annen, og alle oppdateringer vil bli lagt ut 

på denne siden. 

Opplysninger om behandlingsansvarlig 

Norges Jeger og Fiskerforbund 

Postboks 94  

1378 NESBRU 

Org.nr. 956 792 150 

 
Spørsmål som gjelder Jaktradiolisens 

 
Kontakt NJFF  på epost eller på telefon 66 79 22 00 
 
 

Sist endret: 03.02.2020  

 

 

mailto:bente.kneppen@njff.no
mailto:bente.kneppen@njff.no
http://www.ikea.com/ms/no_NO/customer_service/contact_us/contact.html
mailto:bente.kneppen@njff.no

