PERSONVERN

Skal du samle
inn data om
personer?
Meldeplikten på 1-2-3 tall / informasjon /
video / lyd / foto /
opplysninger

NÅR GJELDER MELDEPLIKTEN?

Prosjektet ditt er meldepliktig hvis du skal behandle personopplysninger ved hjelp av:
• datamaskinbasert utstyr (f.eks. tekst/lyd-/bildeﬁler på pc,
minnepenn, smarttelefon) og/eller
• manuell systematisering av sensitive opplysninger, ordnet
etter navn/fødselsnummer
Merk at meldeplikten gjelder uavhengig av om all rapportering
fra prosjektet er anonym. Det er hvordan du behandler personopplysninger underveis fra datainnsamlingen starter til resultatene publiseres, som avgjør om prosjektet må meldes.
HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan
knyttes til enkeltpersoner:
• direkte, ved fødselsnummer, navn, adresse, telefonnummer etc.
• indirekte, gjennom bakgrunnsopplysninger (som for
eksempel kjønn, alder, sted, institusjon, stilling etc.)
• via koblingsnøkkel (løpenummer som viser til navneliste)
• ved at data kan spores tilbake til e-post-/IP-adresse (for
eksempel ved nettbaserte spørreskjema)
• ved gjenkjennelige ansikt på bilder eller videoopptak
Dersom du utelukkende skal registrere anonyme opplysninger,
er prosjektet ikke meldepliktig. Et anonymt datamateriale består av opplysninger som ikke på noe vis kan identiﬁsere
enkeltpersoner, verken direkte, indirekte, eller via koblingsnøkkel.
MELDESKJEMA

Dersom ditt prosjekt er meldepliktig må du sende inn et meldeskjema senest 30 dager før datainnsamlingen starter.
Meldeskjema ﬁnner du på NSDs nettsider: nsd.no/personvern

NSD er personvernombud for 150 forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vår hovedoppgave er å vurdere forskningsprosjekter
i forhold til gjeldende lovverk og gi råd og veiledning om
personvern i forskning.
Forskere og studenter ved institusjoner som har NSD som sitt
personvernombud skal melde sine forskningsprosjekter til NSD,
dersom meldeplikten utløses.
Meldeplikten ved behandling av personopplysninger er lovpålagt,
og prosedyren med melding til NSD er avtalt med institusjonene.
Er du i tvil om prosjEktEt ditt Er mEldEpliktig?
ta mEldEplikttEstEn på nsd.no/pErsonvErn

nsd.no/personvern
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personvern gir tillit.
ta vare på personvernet.

