
Sjekkliste: Behandling av personopplysninger i en bachelor- eller 
masteroppgave 
Dersom du har spørsmål til ett eller flere av disse punktene, og du ikke finner svar på sidene om 
personvern, vil din veileder kunne hjelpe deg.  

Ved planlegging/oppstart av oppgaven: 
Jeg skal… Gjennomført dato 
… skrive ned formålet med bruken av personopplysningene – her holder som 
oftest prosjektbeskrivelsen.  

 

… lage en uttømmende oversikt over de personopplysningene du skal samle 
inn og analysere i oppgaven.  

 

… vurdere og dokumentere at jeg har gyldig rettslig grunnlag for bruken av de 
personopplysningene som jeg skal bruke i prosjektet 

 

… senest 30 dager før jeg skal samle inn personopplysninger i prosjektet 
melde prosjektet til NSD for en vurdering av personvernet i prosjektet 

NSD vil veilede deg om personvernet i prosjektet. 

 

… lage skriftlig informasjon til informantene/respondentene om deres 
rettigheter. 

 

Disse dokumentene må kunne fremvises dersom det blir spurt om det.  

Under oppgaveskrivingen:  
Jeg skal… Gjennomført dato 
… innhente og lagre alle data-/personopplysninger på en sikker måte, iht. til 
UiOs interne retningslinjer. 

 

… sørge for at jeg kan svare på spørsmål fra respondenter/informanter om 
behandlingen, og at jeg kan slette data fra og om dem, om jeg blir bedt om 
det. 

 

Når oppgaven er levert:  
Jeg skal… Gjennomført dato 
… avgjøre hvilke personopplysninger om respondenter eller informanter som 
skal slettes og hvilke som skal oppbevares etter prosjektslutt (arkiveres). 

 

… sørge for at alle personopplysninger om respondenter eller informanter 
som ikke skal oppbevares etter prosjektslutt blir forsvarlig slettet. 

 

… sørge for at personopplysninger som skal oppbevares etter prosjektslutt 
blir anonymisert, for eksempel ved at koblingsnøkkel for avidentifiserte 
opplysninger destrueres. 

 

… sørge for at personopplysninger som skal tas vare på etter prosjektslutt blir 
forsvarlig oppbevart iht. til UiOs rutiner. 

 

… sende sluttmelding til NSD  
… sørge for at masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger 
må klausuleres i DUO vitenarkiv. Det er også mulig å velge at elektronisk 
tilgjengeliggjøring av oppgaven utsettes eller avslås. 

 

   

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/behandlingsgrunnlag.html
https://nsd.no/personvernombud/index.html
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern2/meir-om-personvern/personvern-ved-uio#toc9
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern2/meir-om-personvern/generelt-om-personvern#toc4
http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/klausulering/
http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/klausulering/
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