Informasjonsskriv til informanter i forbindelse med studentprosjekter i
emnet Lovgivningslære ved Det juridiske fakultet / Oslo
Vi viser til deltagelse i studentprosjekt høsten (årstall)………. hvor dere skal intervjues eller har blitt
intervjuet. Vi gir her ytterligere informasjon om behandling av opplysningene som innhentes i
intervjuene/undersøkelsene.

Personopplysninger
I forbindelse med studentenes prosjekt vil dine uttalelser fra intervju/undersøkelser bli lagret
sammen med opplysninger som for eksempel navn, stilling og eventuelt arbeidssted. Dette utgjør
personopplysninger, såfremt opplysningene innebærer at du som enkeltperson kan identifiseres, og
at svar du avgir kan knyttes til deg. Vi viser til personopplysningsloven og GDPR, artikkel 4 (1).

Samtykke
Behandlingen (lagring og bruk) av personopplysningene er begrenset til å være grunnlagsdokumenter
i arbeidet med å lage en publikasjon.
Hjemmel for vår behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke. Se personopplysningsloven
og GDPR, artikkel 6 (1). Et samtykke skal blant annet være avgitt frivillig.
Vi anser at du har gitt samtykke gjennom din deltagelse i intervjuer og undersøkelser.
Du har når som helst rett til å trekke ditt samtykke tilbake uten å oppgi årsak. Du kan trekke ditt
samtykke ved å sende epost til seksjonsleder Julie Orning ved studieseksjonen ved Det juridiske
fakultet: https://personer.uio.no/jorning
Vi gjør oppmerksom på at i den ferdige publikasjonen vil alle data være anonymisert.

Dine øvrige rettigheter
Vi viser til Datatilsynets nettsider for fullstendig oversikt over dine rettigheter i forbindelse med
enhver behandling av dine personopplysninger, som rett til innsyn, sletting, begrenset behandling
med mer.
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Videre behandling av dataene
Dataene lagres og behandles på tilgangsbegrenset område i tjenesten Microsoft Office 365. Bruken
av Microsoft Office 365 er vurdert og godkjent av UiO og er i henhold til krav i
personopplysningsloven og GDPR.
Tilgangen er begrenset til studentene på emnet og faglærer, og begrenset i tid til høstsemesteret …..
Dataene vil bli slettet ca 31. januar ….. Dataene vil ikke bli arkivert i andre systemer. Publikasjonen
som blir resultatet av datainnsamlingen, vil som nevnt være anonymisert.
Har du spørsmål til innsamlingen/behandlingen av dine data kan du ta kontakt med Julie Orning, se
over.
Vi takker for din deltagelse som har muliggjort disse prosjektene, det har vært svært nyttige bidrag!
Vennlig hilsen …

