Informasjon til deg som skal registrere din kompetanse
Dette er informasjon til deg som skal registrere opplysninger om din kompetanse. Du har plikt til å
registrere opplysningene, og rett til å få dine opplysninger registrert, jf. integreringsloven § 6.
Du har plikt til å registrere opplysninger om din kompetanse. Manglende registrering vil få
betydning for tilpasningen av veiledningen du får i forbindelse med utdanning og arbeid i Norge,
og for innholdet i introduksjonsprogrammet ditt. Manglende registrering kan også få betydning for
IMDis arbeid med å finne en passende bosettingskommune til deg.
Hvorfor skal du registrere kompetansen din?
Norge har flere offentlige kontorer som jobber med å veilede personer om opplæring, utdanning
og arbeid. De trenger informasjon om din kompetanse for å veilede deg på best mulig måte.
Dersom du skal bosettes med offentlig hjelp, er opplysninger om din kompetanse ett av flere
momenter som IMDi tar hensyn til når det skal velges en passende bosettingskommune til deg.
Opplysningene om din kompetanse vil senere benyttes til å gi deg tilpasset karriereveiledning,
sluttmål og innhold i ditt introduksjonsprogram.
Behandlingsgrunnlag
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene om deg er integreringsloven § 41 og
integreringsforskriften § 47.
Informasjon om registreringens omfang
Den som eventuelt veileder deg under registreringen kan legge inn detaljer i egne fritekstfelter for
å supplere informasjonen du registrerer i Kompass. I fritekstfeltene legger veileder kun inn
tilleggsopplysninger til de punktene du finner i Kompass.
Hvilke opplysninger om deg registreres i Kompass:
-

Statsborgerskap, kjønn og alder
Språkene du kan
Skolegang/utdanning
Arbeidserfaring
Hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre som er relevante for utdanning og arbeid
Interessene dine
Dine ønsker om utdanning og arbeid

Hvem vil få tilgang til opplysningene du registrerer?
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for kompetanseopplysningene
dine. IMDi har også lagret ditt navn og DUF-nummer, slik at vi kan identifisere dine opplysninger.
Karrieresentre tilknyttet fylkeskommunen vil tilby karriereveiledning basert på opplysningene om
din kompetanse. Når du er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, vil du ha rett og plikt til å
gjennomføre karriereveiledning. En karriereveileder vil bruke opplysningene om deg for å gi deg
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best mulig veiledning om utdanning og arbeid i Norge. Karriereveilederen vil dele resultatet av
veiledningen med kommunen, IMDi og NAV.
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) kan bruke opplysningene om deg til å gi deg veiledning om
muligheten til å få arbeid i Norge.
Kommunen som mottaket ligger i vil bruke opplysningene om deg til å tilpasse fulltidsprogram
eller integreringsfremmende tiltak.
Hvis du bosettes med offentlig hjelp vil kommunen der du bosettes bruke dine opplysninger til
å gi deg et tilpasset introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller annet
relevant tilbud om opplæring.
Opplysningene kan brukes til spesifikke forsknings- og statistikkformål.
Hvilke rettigheter har du etter personvernreglene?
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert om deg.1 Du kan kreve at opplysninger som er
feil blir rettet eller slettet.2 Du har rett til å kreve at opplysningene om deg ikke brukes, blant
annet hvis du mener at de ikke stemmer.3 Du har rett til å protestere mot behandling av
opplysningene, hvis du har særlige grunner til det.4 Du har rett til å klage på behandlingen av
opplysningene. 5
Dersom du ønsker å benytte deg av rettigheter som knytter seg til behandlingen av dine
opplysninger, ber vi deg ta kontakt med IMDi på følgende e-postadresse: post@imdi.no, eller
direkte med IMDis personvernombud på e-postadresse: personvernombud@imdi.no.
Opplysningene som du gir, vil bli lagret i inntil 15 år.
For mer informasjon om dine rettigheter anbefaler vi Datatilsynets nettsider
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/, og IMDis
personvernerklæring https://www.imdi.no/om-imdi/personvern/.
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