
Vedlegg til Databehandleravtale for prosjekter der OsloMet knyttet til USIT/TSD 
med en overordnet databehandleravtale 

Prosjektnavn 
[oppgis] 

Prosjektleder 
(den som er ansvarlig for REK/NSD/Personvernombud) [oppgis] 

Prosjektadministrator 
(den som registrerer og er ansvarlig for TSD-prosjektet, kan være samme person som over) [oppgis] 

Formell referanse til prosjektet 
[oppgi referansenummer] 

SIKT (tidl.NSD) REK Public360 

Dato for utløp av godkjenning med kortest varighet 
(Dato gitt i vedtak fra NSD/REK/PVO) 
[oppgis] 

Dersom det er knyttet lagringsplikt til data ETTER prosjektslutt, oppgi dato. 
(Dato gitt i vedtak fra /REK/PVO) 
[oppgis] 

Sluttdato for prosjektet 
(Total varighet for 
prosjekt) [oppgis] 

Id-Forskningsdatabasen (https://hioa365.sharepoint.com/sites/fdb#/)



Informasjon inkludert tilhørende linker bekreftes lest og forstått ved signatur på dette dokumentet 

USIT vil ikke under noen omstendigheter levere ut data fra prosjektet til andre enn prosjektets registrerte 
medlemmer (brukere). Prosjektets deltakere (brukere i TSD) er de eneste som vil kunne aksessere, importere og 
eksportere data. Eventuell utlevering av data må prosjektet selv stå for. Data kan da krypteres inne i TSD, eksporteres 
og deretter utleveres kryptert. 

Prosjektleder bekrefter med dette å være kjent med OsloMet sine retningslinjer for personvern, databehandling og 
forskningsetikk. 

Prosjektleder er ansvarlig for at man benytter direkte identifiserbare data så lite som overhodet mulig inne i TSD, 
ihht minimaliseringsprinsippet. Ved bruk av Nettskjema + minID/BankID skal personnummer vaskes bort og 
koblingsnøkkel lagres slik at den er tilgjengelig for så få prosjektdeltakere som mulig. Ved ferdigstilt inklusjon av 
forskningsobjekt, bør koblingsnøkkel vurderes fjernet fra prosjektet og eventuelt arkivert i TSD uten prosjektets 
direkte tilgang. 

Prosjektleder bekrefter med dette ytelser fra TSD ut over standard tjenestene (som ekstra lagringsplass, maskinkraft, 
software, databaser el lign) faktureres ihht TSDs gjeldende priser for UH-sektoren. 

Dato 

Signatur prosjektleder 

Alle nødvendige prosjektgodkjenninger foreligger og er kontrollert gyldige 

FoU-rådgiver (signatur) 

Blokkbokstaver 

Instituttleder/forskningsansvarlig (signatur) 

Blokkbokstaver 

https://ansatt.oslomet.no/personvern#Personvern
https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/use-tsd/datacollection/nettskjema/#toc7
https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/access/prices/
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