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Personvernerklæring 
Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) er opptatt av å ivareta personvernet ditt, 
og er avhengig av at du som medlem har tillit til oss. Alle opplysningene dine skal være 
trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes til deg som person – blant annet 
fødselsnummer, kontaktinformasjon, finansiell informasjon og opplysninger om hvilke 
stønader du har søkt fra oss. Slike opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne gi deg god 
kundebehandling. Lovlig og sikker behandling av dine personopplysninger er viktig for oss, og 
behandlingen vil skje i samsvar med personvernregelverket, herunder 
personvernforordningen og personopplysningsloven.  
 
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Sykehjelps- og pensjonsordning for 
leger (SOP) ved daglig leder Siri Skumlien. Kontaktinformasjonen er: 

Forretningsadresse: Christiania torv 5, 0158 Oslo 

Postadresse:  Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo 

E-post:   sop@legeforeningen.no 

Telefon:  23 10 90 00 

Organisasjonsnr.: 975 684 156 

Ved spørsmål eller andre henvendelser vedrørende vår behandling av personopplysninger 
kan du ta kontakt med vårt eksterne personvernombud Henrik Gullaker på 
henrik.gullaker@pwc.com . 

Behandling av personopplysninger i SOP 
SOP behandler personopplysninger i forbindelse med våre pensjons- og avbruddsytelser 
med grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Behandlingen er videre 
lovlig etter artikkel 9 nr. 2 bokstav b. Dette behandlingsgrunnlaget dekker behandling av 
personopplysninger som faktisk og logisk er nødvendig for å utføre de tjenester du som 
medlem har etterspurt og har krav på. Opplysningene oppbevares slik at vi kan behandle 
dine søknader og gi deg tilgang til dine medlemsfordeler. Oppbevaringen er nødvendig for å 
følge opp vår avtale med deg som medlem av SOP. 

Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og 
behandle personopplysninger før vi yter stønader og inngår en avtale med deg. Når avtalen 
løper, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og 
gjennomføre oppgaver for å levere avtalte ytelser.  

Personopplysningene vi samler inn, kan grupperes i følgende kategorier: 

● Identifikasjonsinformasjon: fødselsnummer og navn 
● Kontaktinformasjon: telefonnumre, e-post adresser og postadresse 
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● Finansiell informasjon: selvangivelse og næringsoppgave 
● Lovpålagte opplysninger: skattemessig hjemsted eller utenlandsk 

skatteregistreringsnummer, opplysninger som kreves for å få lovpålagte opplysninger 
om deg i forbindelse med pensjonsrådgivning 

● Spesielle kategorier av data: som helseopplysninger for avbruddsytelser og 
informasjon om pensjonsopptjening fra Nav 

SOP behandler også dine personopplysninger i forbindelse med: 

● Medlemsregister: For å sikre at vi til enhver tid har et oppdatert medlemsregister 
innhenter SOP oversikt over leger i Norge fra Legeforeningen og 
Helsepersonellregisteret. Dette er viktig for at SOP skal ha en oversikt over hvilke 
personer som har en rett til å søke om SOPs ytelser, og har hjemmel i 
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.    

● Medlemskommunikasjon: Som medlem i SOP vil du motta informasjon som har 
relevans for ditt medlemskap, i all hovedsak per e-post. Denne behandlingen av dine 
personopplysninger skjer med grunnlag i vår berettigede interesse i å informere om 
faglige, sosiale og økonomiske forhold knyttet til de tjenestene vi yter og har 
hjemmel i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.  

● Kurs og seminarer: Er du deltaker på kurs eller seminar godtar du at vi sender deg 
informasjon knyttet til din deltakelse, og at vi lagrer dine opplysninger. For enkelte 
kurs og seminarer vil du som deltaker selv sende inn skjema med opplysninger og 
dette vil bli lagret hos oss. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen 
om kursdeltakelse med deg. Vi benytter også opplysninger om kursdeltagelse til 
statistiske formål slik at vi kan tilby et relevant og godt medlemstilbud. Du vil også 
kunne motta forespørsel om å evaluere kurset etter deltagelse.  

● Generelle henvendelser: For å kunne besvare generelle henvendelser, behandles 
blant annet ordinære personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi har 
vurdert det slik at det ofte er nødvendig med behandling av personopplysninger for å 
kunne hjelpe deg med det du lurer på (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 
bokstav a, b eller f). 

● Forskning: Hvis du i søknadsskjemaet til SOP har samtykket til det, vil opplysninger 
om deg i avidentifisert form kunne brukes i forskning av Legeforskningsinstituttet 
(LEFO). På oppdrag fra SOP, under henvisning til vedtektenes § 1-2 Formål, 
undersøkes informasjon om årsaker til sykefravær, samt hyppighet og lengde av 
sykmelding.   
 

I noen tilfeller må vi behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold 
til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.  SOP må – når det er pålagt ved lov – 
utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter som NAV og Skatteetaten.  
 

Lagringstid 
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål 
personopplysningene ble samlet inn for, og så lenge vi er pålagt å lagre informasjonen i 
henhold til aktuelle lovbestemmelser. Opplysningene blir oppbevart så lenge du er mottaker 
av – eller mulig fremtidig mottaker av – våre stønader. Opplysningene slettes når vi ikke 
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lenger har forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss og opplysningene ikke lenger er 
nødvendig for dokumentasjonsformål. Egne sletterutiner foreligger. 
 
Ditt samtykke til at dine personopplysninger kan brukes i forskningsøyemed, kan når som 
helst trekkes tilbake. Dette gjelder imidlertid ikke allerede avidentifiserte data.  
 
Personopplysninger vi behandler for å vurdere din søknad eller for å dokumentere, 
administrere og gjennomføre oppgaver for å levere avtalte ytelser slettes eller anonymiseres 
når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 
 

Dine rettigheter når vi behandler 

personopplysninger om deg 
Alle saksbehandlere i SOP har taushetsplikt om informasjon vi mottar i forbindelse med 
medlemsforholdet ditt. Det er et begrenset antall ansatte som har tilgang til opplysningene 
du gir oss via ditt søknadsskjema eller per e-post og telefon.  
 
Du har rett til å be om innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om 
deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen 
og dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets 
nettside: www.datatilsynet.no .Det er viktig at opplysningene vi har om deg, er riktige og 
nødvendige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er feil, 
mangelfulle eller unødvendige (mangler behandlingsgrunnlag). Vi vil da vurdere om det er 
grunnlag for dette. 
 
Henvendelser om retting, sletting, innsyn mv. kan rettes til e-post: sop@legeforeningen.no . 
Vi vil svare på din henvendelse så raskt som mulig, og senest innen 30 dager. 
 
For øvrig viser vi til Den norske legeforenings personvernerklæring, som du finner her: 
https://beta.legeforeningen.no/om-oss/personvern-og-
informasjonskapsler/legeforeningens-personvernerklaring/  
 

Utlevering 
SOP utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag 
for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil kunne være at det foreligger et lovgrunnlag 
som pålegger oss å gi ut informasjonen, eksempelvis til offentlige myndigheter. 
 
SOP bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle 
personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta 
personvern og informasjonssikkerhet i alle ledd av behandlingen. Databehandlerne vil kun 
ha anledning til å behandle personopplysningene de får tilgang til gjennom en slik avtale 
etter dokumenterte instrukser fra SOP. 
  
SOP bruker samarbeidspartnere som behandler personopplysninger for oss, blant annet for 
å behandle pensjonssøknader. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger 
som deles med våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere per i dag er 
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Legeforskningsinstituttet (LEFO), Gabler AS og Storebrand ASA. All behandling av 
personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 
 
Hvis du i søknadsskjemaet til SOP har samtykket til det, vil opplysninger om deg i 
avidentifisert form kunne brukes i forskning av Legeforskningsinstituttet (LEFO).  
LEFO behandler kun avidentifiserte personopplysninger. 
 

Klager 
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har 
beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til 
Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på 
www.datatilsynet.no . 
  

Endringer i personvernerklæringen 
Det kan forekomme endringer i vår personvernerklæring. Vi oppfordrer interesserte til 
jevnlig å undersøke vår nettside for endringer. Dersom det gjøres vesentlige endringer i vår 
personvernerklæring vil vi informere særskilt om dette på våre nettsider. 
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