SAMTYKKE

Brukermanual for oppsett av samtykke

HVA ER SAMTYKKE-MODULEN?
INFORMASJON
Samtykke-modulen har til hensikt å gjøre det enkelt for våre arrangører å møte EUs nye regelverk
- General Data Protection Regulation (GDPR). Modulen skal gjøre det enkelt for deg å legge dine
egne vilkår og samtykker inn i Deltager.no og ditt påmeldingsskjema. Dette gjelder hovedsaklig
personvernserklæringen, men kan også brukes til eksempelvis innhente samtykke til å sende
nyhetsbrev, ta bilder under arrangementet, mm.
Vi anbefaler at du leser litt om GDPR og Deltager.no her, og ønsker å minne om at du selv er
ansvarlig for data dine deltagere oppgir til deg, og hvordan du oppbevarer og benytter dataene.

OPPRETTE SAMTYKKE
REGISTRERE DITT / DINE SAMTYKKER
Det første du må gjøre er å opprette en arrangørkonto på Deltager.no. En utfyllende brukerveiledning for
arrangementsoppsett finner du her.
Når du har logget deg inn, vil du i menyen på venstre side se `Samtykker / Erklæringer´. Klikk på dette
menyvalget. Du vil da få opp oversikten over dine samtykker. Dersom dette er første gangen du bruker
modulen, vil du ikke ha noen samtykker i listen din.

Her velger du knappen `Legg til ny´ for å komme videre til oppsett av ditt første samtykke.
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OPPRETTE SAMTYKKE
REGISTRERE DITT / DINE SAMTYKKER
På denne siden vil du få flere valg for ditt samtykke. Vi skal gå igjennom hva hvert enkelt valg betyr.

Her velger du navnet på ditt
samtykke. Merk at dette navnet
vil være synlig for deltageren.
Når du har huket av for `Aktiv´,
betyr dette at samtykket er
aktivt, og vil være tilgjengelig
på dine arrangementer.

Når du kun har huket av for `Aktiv´, vil samtykket
være tilgjengelig i arrangementsoppsettet ditt
under fanen `Publiser´, og vil som default stå
som ikke i bruk (N/A). Du vil fritt kunne endre per
arrangement om samtykket skal være Ikke i bruk,
Frivillig (Opt.) eller Påkrev (Req).

Når du velger `Sett som
standard på alle arrangement´,
vil samtykket som default være
i bruk på dine arrangementer,
men stå som Frivillig (Opt.). Du
kan fortsatt kunne endre dette
per arrangement .

Slik vil det se ut i ditt arrangementsoppsett under
fanen `Publiser´. Du kan fortsatt gjøre endringer
på de ulike arrangementene, dvs. endre til Ikke i
bruk (N/A) eller Påkrevd (Req).
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OPPRETTE SAMTYKKE
REGISTRERE DITT / DINE SAMTYKKER

Ved å huke av for `Krev
deltagers samtykke´,
låser du innstillingen på
arrangementsnivå. Dette
betyr at når denne boksen er
avsjekket, vil man ikke kunne
gjøre endringer på samtykket
på det enkelte arrangementet.

Slik vil det se ut under fanen `Publiser´ på dine
arrangementer. Samtykket er satt til Påkrevd
(Req.), og kan ikke endres på arrangementet.
Dersom man ønsker å gjøre endringer (sette til
Frivillig (Opt.) eller Ikke i bruk (N/A), må du fjerne
avhukingen `Krev deltagers samtykke´ i oppsettet
av samtykket.

Valget ´Del med
underarrangør´ vil ikke være
aktuelt for de aller fleste
arrangører, men gjelder for
de som bruker muligheten for
underarrangører av sin konto.
Dette kan gjelde dersom du for
eksempel har en hovedkonto,
og de ulike avdelingene i din
organisasjon har hver sin
underarrangør.

Merk at dersom du setter `Krev deltagers samtykke´ og velger å
dele med underarrangører, vil underarrangørene dine ikke kunne
velge bort samtykket på sine arrangementer, eller kunne gjøre
endringer, dvs. sette til Frivillig (Opt.) eller Ikke i bruk (N/A).
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Når du huker av for `Del
med underarrangør´, vil
samtykket bli tilgjengelig
under fanen `Publiser´ hos
dine underarrangører, og
alle instillingene du gjør på
samtykket vil også gjelde for
underarrangørene dine.
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OPPRETTE SAMTYKKE
REGISTRERE DITT / DINE SAMTYKKER

Under `Dokument´ på samme
side, velger du hvor samtykket
ditt skal hentes fra.
Du kan her velge:
1) Lenke til en nettside
(som regel på på din egen
hjemmeside).
Dette alternativet anbefales
fordi du ved å ha samtykket ditt
liggende ett sted, kun trenger
å gjøre eventuelle endringer og
oppdateringer ett sted.
2) Laste opp fil fra din PC.
Dersom du velger dette, må
du sørge for å laste opp en
ny fil når du gjør eventuelle
endringer i ditt samtykke.

Det siste du må gjøre er å
legge til en beskrivelse av ditt
samtykke. Du kan velge å bruke
vår standard tekst ved å huke
av for `Bruk standard tekst´,
eller du kan skrive inn din egen
tekst.
Husk å klikke `Lagre´ når
du er ferdig. Du kan se en
forhåndsvisning av ditt
samtykke nederst på siden.

Du kan når som helst gå tilbake til meny-punktet `Samtykke / Erklæringer´, klikke på det aktuelle
samtykket, og gjøre endringer. Vær oppmerksom på at endringer du gjør i samtykkene dine, vil påvirke
allerede opprettede arrangementer både på din egen arrangørkonto og på underarrangørers konto.
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RAPPORT
OVERSIKT OVER DINE DELTAGERES SAMTYKKER.

I menypunktet `Deltagere´ under menyfanen `Økonomi og regnskap´, har du din globale deltagerliste
- det vil si din oversikt over deltagere på tvers av dine arrangementer. Du kan her finne informasjon
om hvilke samtykker de ulike deltagerne har gitt. Denne rapporten kan du laste ned til excel ved å
klikke på excel-ikonet øverst til høyre.

Du kan også filtrere i listen i systemet, f. eks for å hente ut alle som har samtykket til å motta
nyhetsbrev. Dette gjør du ved å huke av for det aktuelle samtykket under `Samtykke´, som i bildet
under.
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ENDRE DELTAGERS SAMTYKKE
OPPDATERE / ENDRE ELLER SLETTE DELTAGERS SAMTYKKE

Du kan gjøre endringer på deltagers samtykke i den globale deltagerlisten (se forrige side), eller ved
å gå inn på det enkelte arrangementets deltagerliste. I begge tilfeller klikker du på ordrenummeret
til deltageren for å gjøre endringer. På arrangementets deltagerliste, kan du også klikke på
forstørrelsesglasset for å komme rett til fanen `Endre deltagelse´ i popup-vinduet.

I popup-vinduet som kommer etter du har klikket på
ordrenummer eller forstørrelsesglasset (merk at du må velge
fanen `Deltagere´ dersom du har klikket på ordrenummeret),
vil du få opp all deltagerens informasjon. Her kan du gjøre
alle endringene du har behov for. For eksempel kan du endre
et samtykke fra Aktiv til Inaktiv.
Eksempelvis, dersom deltageren har samtykket til
nyhetsbrev, vil dette samtykket stå som Aktiv. Har
deltageren tatt kontakt med deg for å ikke motta nyhetsbrev
lengre, kan du sette dette samtykket til Inaktiv.
Det er kun samtykkene deltageren gav ved påmelding som
vil synes i denne oversikten. Dvs. at valg deltageren ikke
samtykket til, vil du ikke kunne endre i ettertid.
Husk å lagre dine endringer ved å klikke `Endre´ når du er
ferdig.
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Takk for at du bruker Deltager.no
Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med ditt oppsett, er du
velkommen til å ta kontakt med oss på e-post eller telefon:
support@deltager.no eller +47 23 27 35 01.

