
 
 

Kirkevalget 2019 – Informasjon om registering, bestilling og levering 
 
Fellesråd, sokn, bispedømmekontorer og andre organer i Den norske kirke kan bestille 
valgutstyr til høstens kirkevalg gjennom vår nettbutikk: www.valgutstyr.no. 
I nettbutikken er det opprettet en egen kategori for kirkevalgutstyr. 
 
1. Registrering og bestilling 
Nettbutikken er en ren bestillingsportal. Personer som bestiller registrerer seg som i andre 
nettbutikker, men ingen betalingsopplysninger, kortopplysninger eller lignende kreves.  
 
Bestillingsportalen er som kjent tilpasset kommuner. Ved registrering kan derfor feltet 
"Kommunenavn" virke noe forvirrende. Men det er i dette feltet man fyller inn navnet på det 
kirkelige organet. Se eksempel:   
 

 
 



Vi gjør oppmerksom på at priser i nettbutikken er eks. mva. og at frakt kommer i tillegg. 
Ved bestilling ber vi alle kunder om å påse at artikler og antall stemmer, samt at riktig 
målform på produktene er valgt. 

Ikke minst at riktig leveringsinformasjon er lagt inn. Vi har for eksempel ikke mulighet til å 
levere valgutstyr til en postboksadresse. Under "Legg ved merknad" ved bestilling har 
kunden også mulighet til å gi oss viktig informasjon i forbindelse med levering, faktura ol. 

2. Bestillingsbekreftelse 
Når bestillingen er mottatt vil Bico sende en bekreftelse på ordren. Her vil det fremgå 
leveringsdetaljer og andre praktiske opplysninger.  

3. Levering – juni/juli 2019 
Utstyret vil bli levert i månedsskiftet juni/juli, altså i god tid før kirkevalget startet i 
september. Valgutstyret vil bli pakket i emballasje godt egnet for transport og lagring. 
Distribusjonen vil skje fra vårt hovedlager utenfor Oslo, og vi vil sørge for en rasjonell 
transport med hensyn til kostnader. Bico har ingen ekspedisjonsgebyr på valgutstyr. 

4. Betaling - faktura 30 dager netto 
Faktura 30 dager netto sendes elektronisk i EHF-format ved levering av valgutstyret. 
 
Bestillingsvindu – Kirkevalget 2019 
Nettbutikken vil være åpen for bestillinger frem til fredag 15. mars 2019. 

Personvern og sikkerhet 
Nettbutikken, www.valgutstyr.no, har nylig vært igjennom en teknisk oppgradering med økt 
sikkerhet og styrket personvern i henhold til GDPR.  
EU innførte i sommer GDPR, General Data Protection Regulation. Dette er en kraftig utvidelse 
av EUs 23 år gamle personverndirektiv. Ifølge GDPR-forordningen omfatter 
personopplysninger all informasjon som kan relateres til en person. Det skilles ikke mellom 
individers private, offentlige eller jobbmessige opplysninger. Kunder i B2B-markedet er 
åpenbart selskaper eller organisasjoner, men relasjonene som håndterer forretningene 
består av enkeltpersoner. Derfor berøres også vår nettbutikk av det nye direktivet. 
 
Mystore.no som drifter nettbutikken har også gjennomført en risikoanalyse for å få oversikt 
over potensielle risikofaktorer og eventuelle svakheter i interne prosesser. Den nye versjonen 
av www.valgutstyr.no håndterer persondata i henhold til EUs GDPR-direktiv. 
 
 
 
Med vennlig Hilsen 
 

Bengt Larsen 
Bico – Valgutstyr 
telefon 95 22 82 86 


