
 

 
 
 
 

Kjølnes ring 30 Organisasjonsnummer    Kontakt pr. e-post: 
3918 Porsgrunn 998 283 914     post@vigodrift.no 

Personvernerklæring 
 

Denne personvernerklæringen gjelder for Vigo IKS, org.nr. 998 283 914. 
Virksomhetens adresse er Deltabygget, Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn. Vigo IKS 
er et interkommunalt selskap som er eid av alle fylkeskommunene og Oslo kommune 
for bl.a. å levere tjenester til fylkeskommunene. 

Vigo IKS har ansvar for å vedlikeholde og drifte nettsiden https://www.vigo.no 

 

Generell informasjon om behandling av personopplysninger 
I personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, 
hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 
Den forteller også hvordan Vigo IKS sikrer dine rettigheter etter reglene i 
personopplysningsloven og personvernforordningen.  

Vigo IKS har høyt fokus på personvern og sikring av personopplysninger i 
hverdagen. Alle interne og eksterne personer som samhandler med oss, skal være 
trygge på at personopplysninger behandles på en sikker og riktig måte. Vigo IKS 
ønsker at du kjenner til hvilke rettigheter du har etter personopplysningsloven og 
personvernforordningen. Nærmere informasjon om personvernregelverket får du på 
https://lovdata.no   

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg? 
Når du registrerer deg på https://www.vigo.no, lagrer vi den personlige informasjonen 
du oppgir til oss. Informasjon som lagres om deg er blant annet: navn, adresse, 
fødsels- og personnummer, telefonnummer, foresatte, karakterer, fravær og 
lærekontrakter.  

Hvor hentes opplysningene fra? 
Når du søker om plass i videregående opplæring, er det behov for informasjon for at 
inntaket skal bli riktig. Vigo IKS henter opplysninger direkte om deg fra 
Folkeregisteret (Skatteetaten) og grunn- og videregående skole. Opplysningene 
brukes som grunnlag for at fylkeskommunene/Oslo kommune kan saksbehandle 
søknad om elevplass i den videregående skolen, søknader vedrørende læreplass, 
søknader til voksenopplæring og informasjon i forbindelse med oppfølgingstjenesten 
sitt arbeid. Informasjonen overføres til fagsystemet VIGO og gjøres her tilgjengelig 
for inntakskontoret og fagopplæringskontoret i den enkelte fylkeskommune du har 
søkt til. De nevnte kontorene i den enkelte fylkeskommune benytter informasjonen i 
sitt arbeid for deg. I tilfellene hvor opplysningene ikke hentes fra deg, gjøres dette 
med ditt samtykke eller med grunnlag i lov eller forskrift.  
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Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?                                                                          
I enkelte tilfeller er du lovpålagt å gi fylkeskommunen relevante personopplysninger. I 
forbindelse med inntak til videregående opplæring, er du for eksempel lovpålagt å gi 
fylkeskommunen opplysninger om navn, adresse mv.  

Hvorfor behandler vi personopplysninger? 
Vigo IKS samler inn og behandler personopplysninger for å tilby de tjenestene vi skal 
levere til fylkeskommunene og Oslo kommune, og samtidig ta vare på ditt 
personvern. 

Hvem er behandlingsansvarlig? 
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysningene. Fylkeskommunene/Oslo kommune har behandlingsansvaret 
for inntak til videregående opplæring og Vigo IKS er databehandler.  

Vigo IKS har ansvar for å vedlikeholde og drifte nettsiden https://www.vigo.no, og er 
behandlingsansvarlig for nettsiden. Det overordnede behandlingsansvaret for Vigo 
IKS sin behandling av personopplysninger ligger hos daglig leder.  

Hva er det rettslige grunnlaget? 
For de formål som nevnes her er det overordnede grunnlaget for behandling av 
personopplysninger personvernforordningen art. 5 nr. 1 e) og opplæringslova § 3-1. 
Det er inngått databehandleravtale mellom fylkeskommunene/Oslo kommune og 
Vigo IKS for systemet VIGO. 

Hvem har tilgang til personopplysningene? 
Personopplysninger deles med den fylkeskommune/Oslo kommune du har søkt 
skoleplass/læreplass i. Etter inntak, overføres informasjonen til fylkeskommunenes 
skoleadministrative system. Personopplysninger gjøres tilgjengelig for ansvarlig leder 
ved den skolen eleven har fått skoleplass. For deg som søker læreplass, vil bedriften 
få tilgang til de opplysningene de trenger for å vurdere deg som søker. 
Oppfølgingstjenesten får tilgang til dine personopplysninger hvis du ikke er i 
opplæring eller arbeid. 

Vigo IKS vil kun utlevere opplysninger til en tredjepart når vi har en lovbestemt plikt til 
det. Vi utleverer personopplysninger til: 

• Forsvarets personell og vernepliktsenter (jf. forsvarsloven § 58 jf. 
vernepliktsforskriften § 5) 

• Utdanningsdirektoratet (jf. forskrift til opplæringslova §§ 2-2 til 2-9) 

• Statistisk sentralbyrå (jf. statistikkloven § 10) 

• Lånekassen (jf. utdanningsstøtteloven §§ 20 og 21) 

• Forskningsdata (jf. forvaltningsloven § 13 d etter tillatelse fra 
Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet eller HK-direktoratet) 

• Nasjonal vitnemålsdatabase (jf. opplæringslova § 3-14) 

• Friskoler (som samarbeider med fylkeskommunene om søking og inntak) 

http://www.vigo.no/


 
I tillegg kan opplysningene deles med våre systemer og samarbeidspartnere som 
trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Vigo IKS har i disse 
tilfellene inngått databehandleravtaler med leverandørene for å sikre at disse 
behandler informasjonen i samsvar med kravene i personopplysningsloven og 
personvernforordningen. Personopplysninger deles med: 

• IST Everyday, Visma InSchool, TP-Barmann Hansen (Skoleadministrative  
system) 

• Conexus 

• FINT  

• HUB (Vigo IKS-Datavarehus) 

• Qlik (BI-verktøy) 

• Eksamenstjenesten PAS 

Det vil ikke bli delt opplysninger med andre uten at det innhentes tillatelse fra deg.  

Databehandleravtale og personvern 
Vigo IKS har inngått databehandleravtaler med IST, Visma, TP-Barmann Hansen 
(Skoleadministrative system), Conexus, FINT, Qlik (BI-Verktøy), Eksamenstjenesten 
PAS og HUB (Vigo IKS-Datavarehus) som inneholder bestemte vilkår og betingelser 
for bruk av tjenestene levert av databehandlerne. I tråd med personvernforordningen, 
er tjenestene oppdatert med funksjonalitet for å oppfylle krav i lovverket, herunder 
bestemmelser for dataoppbevaring og sletting av identifikatorer på brukernivå. 
 
Hvordan sikres dine personopplysninger? 
Sammen med våre leverandører arbeider vi planlagt og systematisk med å ivareta 
informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske 
sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert 
tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller 
vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem. Særlige kategorier 
personopplysninger f.eks. begrunnelsen for en søknad om opptak etter særskilt 
vurdering, registreres i egne systemer med utvidet sikkerhet. Tilgang til informasjon 
om enkeltpersoner er basert på tjenstlig behov. 

Bruker vi informasjonskapsler? 
Formålet med informasjonskapsler er å forbedre innholdet og tjenestene vi leverer til 
besøkende på nettstedene, slik at de blir mer brukervennlige. 
Informasjonskapsler er små tekstfiler, “cookies”, som lagres på din enhet når du 
laster ned en nettside eller utfører en handling på nettsiden. Innholdet i 
informasjonskapslene vil da utveksles mellom din nettleser, nettstedet og ulike 
tjenester. Informasjonskapslene sørger for at nettstedet og ulike tjenester fungerer 
best mulig, og kan ikke brukes for å identifisere deg som person. https://www.vigo.no 
lagrer såkalte session cookies. Disse brukes for å huske informasjonen i din 
nåværende sesjon, cookiene forsvinner når man logger ut eller stenger nettleseren. 

Hvordan får du innsyn i dine personopplysninger? 
Du har rett til å få informasjon om: 

• hvilke konkrete personopplysninger som behandles om deg 

http://www.vigo.no/


 
• hvor opplysningene er hentet fra 

• til hvilke formål personopplysningene blir brukt 

• om de er utlevert til andre og eventuelt hvem 

Du kan få innsyn i de personopplysningene Vigo IKS har registrert om deg. Dette 
gjør du ved å gå inn på https://www.vigo.no gå så på Min Utdanning.  

Dersom du ikke finner de opplysninger du søker etter, kan da ta kontakt med 
fylkeskommunen du bor i. 

Hvordan får du rettet feil? 
Oppdager du at det på nettstedet www.vigo.no er registrert uriktige, utdaterte eller 
ufullstendige opplysninger om deg, har du krav på å få disse rettet. Dersom du 
oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, 
telefonnummer, e-post) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter 
fylkeskommunen du bor i slik at de kan oppdatere opplysningene. I tilfeller der 
opplysningene er hentet fra andre offentlige aktører må du henvende deg til disse for 
å få opplysningene rettet. For eksempel må du henvende deg til Skatteetaten, hvis 
du mener din folkeregistrerte adresse er feil.  

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 
Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig i henhold til å 
utfylle våre plikter eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Eksempler på lovpålagte 
plikter til å lagre personopplysninger er krav til arkivering etter arkivlovgivningen.  

Dette innebærer at lagringstiden for ulike kategorier opplysninger vil kunne variere. Vi 
vil slette eller anonymisere kategoriene av dine personopplysninger når 
opplysningene ikke lengre er nødvendig.  

Mer informasjon om rettighetene dine finner du på Datatilsynets nettsider: 
https://www.datatilsynet.no 

Dersom du mener at vi ikke håndterer personopplysninger på korrekt måte, har du 
rett til å klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet 
finnes på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no 
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