Personvernerklæring
Qrona.no er etablert for å sikre en effektiv håndtering av registrering av tilstedeværelse slik at ulike
bedrifter kan følge opp krav til maksimalt antall personer på lokasjoner og nødvendige opplysninger
om disse for smittesporing.
Tjenesten sporer ikke brukerenes lokasjon med GPS eller andre metoder.
Tjenesten vil ikke bli benyttet til annet enn formålet.
Tjenesten er etablert ved og lagres på et datasenter innenfor EU / EØS.
Hvilken informasjon samles inn?
Tjenesten stiller krav om opplysninger om fullt navn og kontaktopplysninger slik som telefonnummer.
Opplysningene om deg vil bli lagret knyttet til det enkelte innsjekkspunkt du registrerte deg på og vil
inneholde dato og klokkeslett. Ved pålogging vil du bli bedt om å bruke Vipps logg inn da vil vi hente
basis informasjon (navn og telefonummer) om deg fra Vipps.
Du henter selv frem de innsjekkspunkter som du ønsker å registrere deg på.
Hvem har tilgang til informasjonen?
Kun autoriserte brukere hos Qrona.no og aktuell smittevernsmyndigheter.
Hva brukes informasjonen til?
Dersom det oppstår mistanke om eller bekreftet smitte hos en eller flere personer som har vært til
stede på samme innsjekkspunkt, vil arrangør eller autorisert personell hos Qrona.no utlevere navn,
telefonnummer, dato, tidspunkt og arrangør/selskap/bedrift.
Informasjonen (liste over navn og telefonnummer) om et gitt innsjekkspunkt vil bli utlevert til offentlig
myndighet hvis de etterspørr dette. En slik forespørsel må være begrunnet med at det har vært et
Covid-19 tilfelle på det gjeldende arrangmentet eller innsjekkspunkt i en aktuell tidsperiode.
Ingen andre tredjeparter vil kunne få utlevert informasjonen.
Hvor lenge lagres informasjonen?
Informasjonen lagres i 10 dager før den slettes automatisk. Dette vil kunne endres seg hvis kravene fra
myndighetene endrer seg.
Aksept av vilkårene
Vilkårene anses akseptert ved gjennomført pålogging eller registrering.
Kan jeg slette informasjonen registrert om meg?
Nei.
Formålet med behandling av dine opplysninger er smittesporing og lovgrunnlaget for innsamlingen er
berretighet interesse. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr2#KAPITTEL_gdpr-2

Hvordan kan jeg komme i kontakt med Qrona.no?
E-post: kontakt@qrona.no

