
Vår referanse: 21/20990 

PERSONVERN- OG SAMTYKKEERKLÆRING FOR INNLEVERING AV 
METALLSØKFUNN jf. LOV OM KULTURMINNER §§ 12, 13 

Behandlingsansvarlig:  
Behandlingsansvarlig i Vestfold fylkeskommune er fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson.  

Databehandler:  
Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Systemeier: 
Systemeier for behandling av disse personopplysningene i Vestfold og Telemark fylkeskommune er 

kulturdirektør Else Blom. 

Personvernombud:  
Personvernombud i Vestfold og Telemark fylkeskommune er Heidi Behring Hansen. 

Generelt: 
Opplysninger du fyller inn på skjemaet «Funnskjema – metalldetektorfunn» når du leverer et 

kulturminne legges inn i en geografisk basert database, i ESRIs programvare. Fylkeskommunen 

bruker for tiden ArcMap, ArcGis Pro og ArcGis Online til arbeidet. 

I tillegg til at vi behandler personopplysningene lokalt hos oss, videresender vi en kopi av skjemaet 

«Funnskjema – metalldetektorfunn» til kulturhistorisk museum. 

Kulturhistorisk museum videresender opplysningene til Riksantikvaren som bla. forvalter 

finnerlønnsordningen for den som leverer inn gjenstanden og for grunneieren. 

Formålet: 

• Oversikt over hvem som finner kulturminner er viktig for fylkeskommunen for å kunne overvåke 

og forstå den for tiden hurtige utviklingen og endringen av fagfeltet. Vi har behov for å samle inn 

kunnskap om hvordan behovene til kulturminnevernet endres over tid og hvordan vi må opptre 

som myndighet og førstelinjeinstans.  

• Dataene brukes til geografiske og statistiske analyser av utviklingen av metallsøkfeltet. 

• Analysene tilrettelegger for kunnskapsbasert forvaltning og myndighetsutøvelse mht. metallsøk. 

• Vi driver også formidling om funnutviklingen og god praksis for metallsøkere. I den forbindelse 

kan det være aktuelt å publisere ditt navn som finner i rapporter, oversikter og oppslag om 

finnerne og funnene våre. Formålet med dette er å kunne vise fram og gi positiv oppmerksomhet 

til det gode metallsøkmiljøet som driver mønsterpraksis, og dermed formidle og fremme gode 

holdninger innenfor hobbyen. 
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Hvilke personopplysninger behandler vi: 
Hvert funn genererer et geografisk punkt (ut fra dine oppgitte koordinater), som knyttes til ditt 

navn, samt opplysninger om funnsted (gårdsnavn), gårds- og bruksnummer, materialet gjenstanden 

er laget i, hva gjenstanden er (sakord), evt. typeinndeling, Askeladden-ID, dato for funn, og hvis 

relevant senere tildelt museumsnummer. 

Bruk av opplysningene til annet formål: 
Vi har ikke rett til å bruke disse personopplysningene til et annet formål enn det som står under 

avsnittet «Formål» i denne erklæringen. Dersom det er aktuelt for oss å bruke opplysningene til et 

annet formål, må vi innhente et nytt samtykke fra deg på forhånd. 

Behandlingsgrunnlag og samtykke: 
Hjemmelen for behandling av personopplysningene er det samtykke du gir ved å signere denne 

erklæringen. 

Dersom du ønsker å levere inn et kulturminne som du har funnet, kan du si nei til at vi knytter ditt 

navn til funnet/gjenstanden. Da registreres funnet anonymt i vår geodatabase, og opplysningene om 

deg vil gå videre til Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren, uten at vi fortsetter å oppbevare 

dem. 

Tilgang: 
Personopplysningene dine vil ikke være tilgjengelig for andre enn de i vår kulturseksjon som deltar i 

administrasjon av innleverte kulturminnene. 

Lagring: 
Opplysningene du har registrert, vil ligge lagret og sikret på vår filserver, og på vårt domene i ArcGis 

Online. For at vi skal kunne følge utviklingen over tid, slik det er beskrevet i formålet, vil 

personopplysningene bli lagret i maksimalt 30 år. 

Retten til innsyn, korrigering og sletting: 
Du kan når som helst be om å få se personopplysningene som vi har lagret om deg i Geodata-basen. 

Henvendelser om innsyn, korrigering eller sletting retter du til systemeier eller dine kontakter i 

Kulturarv. 

Retten til å trekke tilbake et gitt samtykke: 
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til, at vi kan behandle de personopplysningene du 

tidligere har samtykket til at vi kan behandle. Trekker du samtykket, skal alle personopplysningene 

dine i geodatabasen slettes. Retten til sletting gjelder også i evt. back-up som vi bruker, for å til 

enhver tid sikre forsvarlig oppbevaring av opplysningene. 

Ønsker du også å trekke tilbake ditt samtykke til at kulturhistorisk museum og Riksantikvaren kan 

behandle personopplysningene dine, må du henvende deg til personvernombudet i disse 

instansene. 
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Retten til å klage til tilsynsmyndighet: 
Dersom du ønsker å klage på den måten dine personopplysninger blir eller er behandlet på, kan du 

klage til Datatilsynet. Datatilsynet er tilsynsmyndighet for all behandling av personopplysninger i 

Norge. 

Samtykke til behandling av opplysningene dine: 
Ved å signere denne personvern og samtykkeerklæringen samtykker du til at Vestfold og Telemark 

fylkeskommune ved kultursektoren, kan behandle de personopplysningene som står nevnt under 

avsnittet «Hvilke personopplysninger behandler vi». Samtykket er todelt slik at du kan samtykke til 

databehandlingen uten å samtykke til publikasjon av ditt navn, dersom du ønsker dette. Det vil 

derimot ikke være praktisk mulig å samtykke til publikasjon (få sitt navn publisert) uten å samtykke 

til databehandlingen. 

Du samtykker samtidig til at «Funnskjema – metalldetektorfunn» som fylte inn da du leverte inn 

gjenstanden til oss, kan videresendes til kulturhistorisk museum og til Riksantikvaren. 

Denne personvern- og samtykkeerklæringen gjelder også for vår behandling av nye funn du leverer 
til oss. 
 
Jeg samtykker med dette til at Vestfold og Telemark fylkeskommune ved kultursektoren kan 

behandle mine personopplysninger iht. det som står i denne personvernerklæringen 

 
 (kryss av) 

 

Jeg samtykker til at mitt navn kan publiseres i forbindelse med formidlings- og forskningsarbeid i regi 

av Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 
 (kryss av) 

 
Dato: 

 
Sted: 

 
 

__________________ 

Signatur 


