Avtale om overføring av forskningsdata for arkivering hos NSD

Internnummer (fylles ut av NSD)
Prosjektnummer, Forskningsrådet
INFORMASJON OM DATA
Avtalen gjelder datasett:

Data er generert i prosjektet:

Avtalen blir inngått mellom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS og dataleverandør som angitt i del 2. Data
med tilhørende dokumentasjon overføres til NSD i henhold til betingelser gitt i dette dokumentet.
Betingelser for arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NSD skal oppbevare og sikre originaldata og dokumentasjon i samme tilstand som det ble overført.
NSD skal holde data lesbare og tilgjengelige til enhver tid.
NSD skal sikre at data ikke endres eller går tapt utilsiktet.
NSD skal sikre dataenes integritet og konfidensialitet.
NSD har rett til å publisere beskrivelse av dataene på NSDs nettsider og dele den med internasjonale datakataloger.
Eiendomsretten til data forblir hos dataprodusent /dataleverandør selv om data er arkivert hos NSD.
NSD har rett til å prosessere data i henhold til etablerte rutiner for databeskyttelse og langtidslagring.
Hvis nødvendig kan NSD og dataleverandør/produsent inngå avtale om anonymisering av data.
NSD kan gjøre data tilgjengelig for andre i henhold til betingelser gitt i denne avtalen.

Del 1: Distribusjon av data for gjenbruk
Datasettet skal være fritt tilgjengelig for nedlasting fra
NSDs nettsider

(A) for alle brukere

Datasettet skal være tilgjengelig mot underskrevet
låneavtale

(B) for alle brukere og alle formål, også
kommersielle brukere eller formål
(C) kun for ikke-kommersielle brukere
(forskning, undervisning , studenter)
(D) for forskning (PhD- og masteroppgaver
ligger innenfor forskning)

Begrensninger*:

(E) datasettet kan bare lånes ut etter avtale
med dataleverandør

*Spesifiser tidsrom for begrensningen og hvilken tilgangskode som skal gjelde etter tidsbegrensningens utløp:
Denne begrensingen er tidsbegrenset og skal bare gjelde frem til
(dd/mm/åååå):
Etter dette tidspunktet gjelder en av tilgangskodene A, B, C eller D
(se foregående felt for beskrivelser). Sett kryss for ønsket kategori.

(A)
(B)
(C)
(D)

(F) Datasettet kan ikke lånes ut til andre
(spesifiser begrunnelse i tekstfeltet under)

Del 2: Spesifikasjoner av overleveringsavtalen
NSD kan gjøre data tilgjengelig for andre, umiddelbart
etter at data er tilrettelagt hos NSD.
Data kan lånes ut til andre brukere fra og med
(dd/mm/åååå):
Tilleggsinformasjon om datasettet:

Kontaktinformasjon, dataleverandør
Kontaktperson:
Ansvarlig institusjon:

Adresse:

Postnummer, sted:

Telefonnummer:
E-post:
Del 3: Signatur
Dataleverandør
Sted og dato:
Signatur (blokkbokstaver):
Signatur:

NSD
Sted og dato:
Signatur (blokkbokstaver):

Signatur:

JA
NEI

