
 

 

 
 

AVTALE MELLOM AFS NORGE OG LOKALKONTAKTER 2019/20 
 

Jeg forstår 

 at jeg som lokalkontakt vil kunne få tilgang til personopplysninger og sensitiv informasjon 

om andre som ikke må bli kjent for uvedkommende 

 at mitt engasjement i AFS krever ansvarsfølelse og lojalitet samt respekt for vern av 

informasjon  

 at jeg som lokalkontakt må fremvise gyldig politiattest (barneomsorgsattest) uten merknad 

 

Jeg forplikter meg til 

 å ha jevnlig kontakt med vertsfamilie og utvekslingselev (minst én gang i måneden) 

 å sende inn månedlig rapport til AFS gjennom gjeldende rapporteringssystem 

 å forholde meg til og respektere organisasjonens regler og retningslinjer som vist til i 

«Lokalkontakthåndboka» 

 å vise aktsomhet i behandlingen av alle oppgaver jeg utfører for AFS 

 å bevare taushet om alle opplysninger og forhold jeg får kjennskap til gjennom mitt 

engasjement i AFS (taushetsplikt) 

 å behandle personopplysninger med stor varsomhet og i tråd med personopplysningsloven 

 å videreformidle informasjon som kan påvirke utvekslingselevens og/eller vertsfamiliens 

sitt utvekslingsår og/eller AFS som organisasjon til lokallagsleder eller AFS-kontoret 

(informasjonsplikt) 

 vise aktsomhet i min omtale av AFS 

 

Jeg er klar over at: 

 alle har krav på innsyn i opplysninger som omhandler en selv, inkludert månedlige 

rapporter 

 forsettlig eller uaktsomt brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar 

 taushetsplikten også gjelder etter at mitt engasjement i AFS er avsluttet 

 

Regler for behandling av personopplysninger 

Jeg er innforstått med og aksepterer at AFS under programperioden kan innhente og behandle personlig og 

sensitiv informasjon, og at denne informasjonen kan bli videreført til tredjeparter for slike formål som med 

rimelighet kan kreves med hensyn til behørig organisering, og gjennomføring av AFS-programmet. AFS kan 

også videreformidle slike data til offentlige organer hvis AFS mener dette er rimelig og nødvendig. AFS vil 

overføre og lagre personlige data i sentrale databaser for å sikre at dataene ikke går tapt. Det er begrenset tilgang 

til databasene, hvilket vil si begrenset til AFS-ansatte, konsulenter og frivillige, som alle vil bruke opplysningene 

utelukkende for det formål å gjennomføre AFS-programmet. Personopplysninger og sensitiv informasjon vil 

ikke under noen omstendighet bli solgt eller overført til tredjeparter, med unntak av i tilfeller som nevnt her. 

For mer informasjon om hvordan AFS behandler og lagrer dine data, se vår personvernerklæring AFS Global 

Privacy Policy og Personvernerklæring for AFS Norge Internasjonal Utveksling.  

 

Ved å gi mitt samtykke her erkjenner jeg uttrykkelig at AFS Intercultural Programs Inc., samt selskapets 

nasjonale og regionale filialer og partnerorganisasjoner har rett til å behandle de personlige opplysningene jeg 

oppgir på måten som er beskrevet ovenfor. (Begrepet "behandling” viser her til ervervelse, registrering, 

oppbevaring, overføring, tilpassing, frigivelse, sletting og annen bruk av slike data).  

 

 

____________________________ 

Navn i blokkbokstaver  

 

_______________________________________________________________________ 

Sted/dato                                    Signatur 

http://afs.org/global-privacy-policy/
http://afs.org/global-privacy-policy/
https://www.afs.no/personvernerklaering-for-afs-norge-internasjonal-utveksling/

