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Ved opprettelse av CV i NISOs CV-database gir du samtykke til at NISO håndterer dine 

data som beskrevet nedenfor.  

 

Trekke av samtykke 

Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Det kan du gjøre ved å skrive til NISO 

(kontaktinfo nederst). Ved tilbakekalling av samtykke vil din CV bli slettet, hvorved du vil 

bli nødt til å registrere ny CV om du ønsker å benytte deg av tjenesten senere. 

 

Bakgrunn og formål 

NISOs CV-database er et verktøy for nåværende og tidligere toppidrettsutøvere, til å 

opprette CV med fokus på overførbare kompetanse fra drettens verden til vanlig 

arbeidsliv, og med mulighet for å bli formidlet til potensielle arbeidsgivere. I tillegg er det 

et verktøy for målrettede virksomheter, som i deres rekrutteringsprosesser ser etter 

vinnertyper fra toppidrettens verden, gjennom å være NISOs samarbeidspartner med 

tanke på mulig ansettelser. CV-databasen bygger på den måte bro mellom toppidrett og 

ordinært arbeidsliv.  

 

Betingelser for opprettelse av CV 

Medlemmer av NISO, deltakere i Idrettens Karriersenter, samt mottakere av 

utdanningsstipend via NISO - har adgang til å opprette CV. Er du i tvil om du har 

berettiget adgang til å opprette CV, ta kontakt med NISO. 

 

Personlige opplysninger og oppbevaring av data  

Innsamlingen av opplysninger til NISOs CV-databaser skjer innenfor rammene av 

gjeldene lovgivning.  

 
Personlige opplysninger og oppbevaring av data  

Innsamlingen av opplysninger til NISOs CV-database skjer innen rammene for den 

gjeldende lovgivning.  

 

Opprettelse og synlighet av CV 

Etter opprettelse av CV vil innholdet bli gjennomgått av NISO som deretter kontakter deg 

for rådgivning og evt. tilpasninger før CV-en blir publisert i databasen. 

En aktiv CV – og alle opplysninger her med unntak av persongjenkjennbare data (bilde, 

navn, fødselsdato, kontaktinfo og LinkedIn-URL) – vil bli publisert i databasen og 

tilgjengelig for NISOs samarbeidspartnere i forbindelse med rekruttering. Din CV vil ikke 

bli aktivert og sendt til deg før vi har hatt en dialog og potensielt fått klargjort din CV til 

aktivering, om tilpasninger er nødvendig. Inntil da forbeholder NISO seg retten til å ikke 

publisere og sende deg din CV. Om du ikke ønsker en publisert CV, kan du til enhver tid 

be NISO om å ikke aktivere den – eller å deaktivere din potensielt allerede publiserte CV. 

En ikke-publisert CV vil ikke være synlig for NISOs samarbeidspartnere i CV-databasen 

(se mer under avsnittet "Rekruttering og deling av informasjon").   

Når din CV godkjennes og evt. aktiveres vil du pr. mail motta en automatisk oppsatt CV 

PDF, som du kan bruke i egen jobbsøking. Du kan dessuten til enhver tid be NISO om å 

sende deg din CV – enten den er publisert eller ikke – såfremt at CV-en er kvalitativt 

godkjent av NISO. NISO forbeholder seg retten til å ikke sende ut eller formilde CV-er 

som ikke er kvalitetsgodkjent av NISO.  

 

Innhold i CV 

Det påhviler deg som bruker å tilse, at alt innhold og opplysninger i din CV er korrekt på 

tidspunkt for opprettelse/oppdatering. Innhold eller opplysninger som viser seg å være 

uriktige eller villedende skal snarest mulig slettes eller endres. Er din CV aktivert vil alt 



innhold med uttak av bilde, navn, fødselsdato, kontaktopplysninger og LinkedIn-URL 

være synlig for NISOs samarbeidspartnere.  

 

Redigering / oppdatering av innholdet i CV-en 

Du kan til enhver tid kontakt NISO og be om adgang til å se – og evt. redigere – 

innholdet i din CV.  

 

- Adgang til og redigering av din CV foregår via en tilsendt link fra NISO, med midlertidig 

adgang. Linken sendes til din epost-adresse, som fremkommer i din CV. NISO kan 

alternativt bistå med oppdatering av din CV, såfremt du pr epost eller telefon informerer 

om de ønskede endringene.  

 

- Er din CV aktivert i CV-databasen, vil den, når du selv oppdaterer opplysninger via den 

midlertidige adgangen, automatisk bli deaktivert. NISO vil deretter gjennomgå 

enderingene som er gjort – hvis CV-en kan godkjennes av NISO – blir den reaktivert og 

CV-en oversendes deg i en oppdatert PDF. 

 

NISO forbeholder seg retten til å ikke reaktivere CV-en, såfremt at det ikke vurderes som 

egnet til aktivering. NISO vil da ønske å gjennomgå og tilpasse CV-en sammen med deg 

før en evt. reaktivering/publisering.  

 

Rekruttering og deling av informasjon 

NISO samarbeider med en rekke virksomheter, som aktivt er på utkikk etter kandidater 

fra toppidretten. CV-databasen er derfor – foruten et verktøy for å utforme CV-er som 

fremhever toppidrettens unike egenskaper – også et verktøy for å bygge bro mellom 

jobbsøkende utøvere/tidligere utøvere og NISOs samarbeidspartnere, NISOs 

samarbeidspartnere kan derfor i rekrutteringsøyemed få tilgang til de aktiverte CV-ene i 

databasen, men ikke se persongjenkjennbare data. Finner en bedrift din CV som 

interessant og ønsker å kontakte deg med henblikk på mulig ansettelse, kan 

virksomheten anmode NISO om å bli satt i kontakt med deg. NISO vil da forhøre seg 

med deg først, om du har interesse av å bli satt i kontakt med virksomheten. Kun hvis du 

gir ditt samtykke til det blir kontaktinfo formidlet.  

 

Er din CV aktivert i CV-databasen kan den brukes aktivt av NISO i en ikke-

persongjenkjennbar form og tilsendes en samarbeidspartner, hvis det vurderes relevant 

ifm rekruttering og jobb/karrieremuligheter, f.eks. en samarbeidspartner som aktivt 

anmoder om kvalifiserte kandidater til en gitt stilling, eller hvis NISO ser en match på din 

profil og en bestemt samarbeidspartner. Kontakt vil kun opprettes hvis virksomhet han 

uttrykt interesse og du har gitt samtykke til å bli kontaktet.  

Hvis din CV ikke er aktivert i databasen kan NISO kontakte deg hvis det er en relevant 

jobbmulighet, men din CV vil da ikke bli sendt til den aktuelle samarbeidspartneren uten 

et evt samtykke fra deg.  

 

Rett til innsikt 

Du kan til enhver tid be om innsikt i – og en kopi av – de opplysninger NISO har 

registrert om deg, og hvorvidt til er videreformidlet. Det vil i så fall, jfr. ovenstående 

avsnitt, gjelde din CV og vil i alle tilfeller gjelder videreformidling uten 

persongjenkjennbare data, med mindre noe annet er avtalt med deg. 

Hvis noen av de opplysningen vi har registrert på deg er feil, kan du til enhver til 

oppdatere dataene selv, be da om midlertidig tilgang til din CV ved å kontakte NISO.  

 

Tidsramme og sletting av opplysninger 

Din CV vil bli oppbevart i databasen så lenge det er relevant for NISO, og i 

overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver til å tilbakekalle ditt 

samtykke og be NISO slette din CV, hvor du så vil bli permanent slettet fra CV-

databasen. NISO forbeholder seg retten til å deaktivere eller slette CV-er som ikke er 

oppdaterte eller ikke lenger er relevant for NISO. Du vil i så fall bli kontaktet i forkant.  



 

Taushetsplikt 

Både NISO og våre samarbeidspartnere er underlagt taushetsplikt, hvilket betyr at ingen 

opplysninger fra CV-er i databasen vil bli overgitt til tredjepart. Hos NISOs 

samarbeidspartnere er det kun utvalgte kontaktperson som har tilgang til databasen, og 

kun med hensikt for potensiell rekruttering til sin virksomhet. Dette er regulert via en 

fotrolighetspasus i NISOs kontrakt med samarbeidspartnerne.  

 

Sikkerhet og ansvar 

Dine datas sikkerhet er av høyeste prioritet og vi tar alle nødvendige sikkerhetshensyn 

for å beskytte dine data mot tap, misbruk og alle former for uautorisert adgang, 

endringer og deling av opplysninger. Ingen system kan være 100% sikkert og NISO kan 

ikke gjøres ansvarlig for uautorisert eller utilsiktet adgang som er utenfor vår rimelige 

kontroll. 

NISO kan ikke gjøres ansvarlig for tap som du måtte lide som følge av: 

- Endringer i – eller nedleggelse av – våre tjenester, eller at CV-databasen ikke er 

tilgjengelig 

- Informasjoner, som er avgitt av deg eller finnes i databasen av en grunn – som 

mot formodning skulle være ukorrekte. 

- At virksomheter som måtte gjenkjenne deg ved visning av øvrige data enn 

persongjenkjennbare data (persongjenkjennbare data: bilde, navn, fødselsdato, 

kontaktinfo og LinkedIn-URL). 

- Misbruk av opplysninger eller misbruk av kontraktbetingelser, som partene 

tilknyttet denne CV-database (og jf. Persondataloven) har gitt samtykke til å 

overholde.  

 

Det kan ikke i noen tilfelles gjøres gjeldende erstatningskrav ovenfor NISO.  

 

Kommunikasjon og support 

NISO kan fra tid til annen kontakte deg i forbindelse med oppdateringer i vårt system, 

tjenester og betingelser – eller for å sikre oss at de data vi har om deg er aktuelle og 

oppdaterte.  

Hvis du har spørsmål, behov for hjelp eller oppdaget feil i CV-databasen, kontakt NISO 

via kontaktopplysningene (dataansvarlig), ref. tidligere avsnitt i betingelsene.  

 

Klageveiledning 

Om du har en klage vedr. NISOs behandling av dine personlige data i CV-databasen, ta 

kontakt direkte med NISO via kontaktopplysningene.  

 

 

Kontaktinfo, NISO: 

Adresse: Torggata 12, 0181 Oslo 

Tlf: 982 60 590 

Epost: niso@niso.no 

 


