
Dette bruker NTL personopplysningene til 

Medlemskap og kontingenttrekk 
For innkreving og oppfølging av kontingent og forsikringer via lønn, er det nødvendig at NTL 
registrerer kontaktopplysninger til virksomhetene hvor vi har medlemmer. Medlemmer som er 
omfattet av en tariffavtale eller som jobber i en virksomhet som NTL har trekkavtale med, betaler 
normalt kontingent og kollektive forsikringer gjennom trekk via lønn, eller i form av direktebetaling 
fra medlem til NTL.  

For at virksomhetene skal kunne trekke riktig kontingent og forsikringer overfører NTL opplysninger 
om medlemskapet til arbeidsgiveren, herunder navn, fødsels- og personnummer, medlemskategori/ 
type kontingent og kollektive forsikringer. Virksomhetene leverer lister til NTL over hvilke 
medlemmer som har blitt trukket kontingent. Dette inkluderer opplysninger om navn, 
fødselsnummer, beløp som er trukket og opplysninger om avvik ved manglende trekk. I mange 
tilfeller velger virksomhetene å benytte kontaktopplysninger direkte til medarbeidere ved for 
eksempel personal- eller lønnsavdelinger.  

Overføring av medlemskap mellom NTL og andre LO-forbund gjennomføres i tråd med LOs og NTLs 
vedtekter. 

Målrettet informasjon 
Opplysninger som medlemsstatus, arbeidsforhold og geografi benyttes for å kunne gi medlemmene 
målrettet informasjon om tjenester de som medlem kan ha nytte av. NTL sender ut e-post, SMS, brev 
og nyhetsbrev til medlemmene i forbindelse med blant annet tariffoppgjør, informasjonstiltak, 
fakturering og kampanjer. Medlemmer kan også bli invitert til å delta i medlemsundersøkelser.  

Tariffavtaler 
I forbindelse med etablering og reforhandling av tariffavtaler og andre sentrale avtaler, gjennomfører 
NTL uravstemninger blant alle medlemmene som er omfattet av denne avtalen. Stemmedataene 
lagres hos Compendia AS, som leverer og drifter tjenesten. NTL har kun begrenset tilgang for å hindre 
at forbundet påvirker stemmegivingen underveis.  Stemmen kobles til individ, men dette er ikke 
tilgjengelig for NTL. Stemmedata slettes en gang i året. 

LOfavør 
Fordelsprogrammet LOfavør er en del av medlemskapet i NTL. LOfavør eies av LO og alle LO-
forbundene, og driftes gjennom LOfavør AS. Fremtind Forsikring AS er samarbeidspartner innen 
forsikring. Gjennom medlemskapet får du tilgang til flere forsikringsprodukter og medlemsfordeler. 
LOfavør og/eller Fremtind Forsikring sender informasjon om dine forsikringer og hvordan du som 
medlem kan ta i bruk fordelsprogrammet. Se LOfavørs personvernerklæring for mer informasjon om 
hvordan LOfavør behandler personopplysninger, og Fremtind Forsikrings personvernerklæring om 
deres behandling. LOfavør reiseforsikring via medlemskapet er en frivillig forsikring. Det er mulig å 
reservere seg mot denne forsikringen ved elektronisk innmelding i NTL, eller senere skriftlig til NTL. 
LO favørs Student- og lærlingeforsikring inneholder både reiseforsikring og ulykkesforsikring. De 
kollektive forsikringene forvaltes av LOfavør AS og Fremtind Forsikring AS på vegne av NTL.   



Kursvirksomhet 
Sensitive personopplysninger kan fremkomme som en del av rådgiving og saksbehandling, og slike 
opplysninger behandles konfidensielt. 

Personopplysninger som medlemsstatus, fødselsdato, kontaktinfo og arbeidsforhold benyttes for å 
administrere deltakelse på arrangementer og kurs.  Andre opplysninger om spesielle behov blir 
registrert etter medlemmets eget ønske. 

Opplysninger deles med tredjeparter som kurssted, ekstern kursholder og reiseselskap. Øvrige 
kursdeltakere mottar deltakerlister med begrensede opplysninger som navn, arbeidssted og e-post. 

Annet 
Tillitsvalgte er avhengige av medlemsoversikter for å kunne ivareta medlemmenes rettigheter. 
Opplysninger som navn, kontaktinfo og arbeidsforhold benyttes til dette formålet. 
Tillitsvalgte har taushetsplikt, jf NTLs personvernveileder for tillitsvalgte. 

Sammenstillinger av medlemsdata benyttes for å danne grunnlag for råd og veiledning om 
medlemmenes lønn/lønnsutvikling, og forøvrig for å tilpasse tjenester, tilbud og henvendelser til våre 
medlemmer. Dine personopplysninger kan derfor, i anonymisert form, sammenstilles med andre 
medlemmers opplysninger, og med opplysninger fra andre kilder.  

NTL er forpliktet til å levere medlemsrapporter til hovedsammenslutning (LO og LO Stat) og 
arbeidsgiverforeninger (NHO, Spekter og Virke).  

Vi registrer informasjon og transaksjonsdata for utbetaling av reiseregninger, honorarer. 

https://medlem.ntl.no/Content/202143/attr=AC312AE514E27E99E0530100007FE01C/Veileder%20i%20personvern%20for%20tillitsvalgte.pdf
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