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Seksjon for digitale tjenester 

 

Etternavn, Fornavn  _____________________________________ 

Fødselsdato    _____________________________________ 

Brukernavn   _____________________________________ 
 

Taushetserklæring for brukere av Felles Studentsystem (FS) ved Universitetet i Oslo 

Jeg forplikter meg med dette til å bevare taushet om opplysninger som angår: 
• personer 
• programvare og rutiner som ikke er alminnelig tilgjengelig i håndbøker og lignende 

 
Jeg forplikter meg til å holde meg oppdatert på hva som ikke er lov til å utgi av informasjon. Jeg er kjent med at 
det IKKE er lov til å: 
 

• låne ut passordet til andre, herunder oppbevare det eller formulere det på en slik måte at det vil kunne 
bli tilgjengelig for andre 

• utgi informasjon om enkeltpersoner til andre enn den registrerte selv 
• publisere eller utgi lister med fødselsnummer 

 
Taushetsløftet gjelder uavhengig om jeg får kjennskap til opplysningene gjennom Universitetets egen 
virksomhet eller gjennom oppdrag og samarbeid med andre. 
 
Jeg er oppmerksom på at taushetserklæringen også gjelder etter at jeg har sluttet å arbeide ved Universitetet i 
Oslo. 
 
Jeg er kjent med at forsettlig eller uaktsomt brudd på taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 eller 
andre lover, samt medvirkning til dette, er straffbart etter straffeloven §§ 209 og 210. Brudd på 
bindende taushetspliktregler vil i tillegg være et pliktbrudd og en tjenesteforsømmelse. For statsansatte 
vil dette kunne føre til sanksjoner fra arbeidsgiver, etter statsansatteloven § 20, samt §§ 25, 26 og 29. 
 
Jeg er kjent med at uberettigede oppslag, dvs. søk og oppslag i arbeidsgivers datasystemer, som jeg ikke har 
tjenstlig behov for å gjøre/ ikke behøver for å gjøre jobben min, ikke er tillatt. Slik oppslag blir ansett som et 
tillitsbrudd og brudd på UiOs IT-reglement. Dette vil kunne føre til sanksjoner fra arbeidsgiver, etter 
statsansatteloven § 20, samt §§ 25, 26 og 29. Urettmessige oppslag kan også etter omstendighetene bli vurdert 
som et brudd på straffelovens bestemmelse § 171. 
 
Jeg er kjent med at dersom brukerkontoen ikke er i bruk over en lengre periode vil den bli stengt. 
 
 
 
Oslo, dato:  ___________________________ 

underskrift 
 
 
Taushetserklæringen fylles ut i to eksemplarer. Den ene beholdes av brukeren selv, mens den andres sendes: 
Avdeling for studieadministrasjon, Seksjon for digitale tjenester v/ valideringsansvarlig, Boks 1072 Blindern 
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