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1. Avtalens hensikt

Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter i henhold til gjeldende norsk personopp

lysningslovgivning og forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer 

i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplys

ninger, samt om oppheving av direktiv 95/ 46/EF (heretter «GJELDENDE PERSONOPPLYS

NINGSLOVGIVNING» ). 

Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes ulovlig, urettmessig eller at opplysning

ene behandles på måter som fører til uautorise1t tilgang, endring, sletting, skade, tap eller util

gjengelighet. 

Avtalen regulerer databehandlers forvaltning av personopplysninger på vegne av den behand

lingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller 

kombinasjoner av disse, i forbindelse med bruk av /behandling i Tjenester for Sensitive Data 

med integre1te løsninger (heretter «TSD» ). 

Ved motstrid skal vilkårene i denne avtalen gå foran databehandlers personvernerklæring eller 

vilkår i Tjenesteavtalen inngått mellom behandlingsansvarlig og databehandler i forbindelse 

med bruk av og behandling i TSD, når det gjelder forhold spesifikt knyttet til behandling av 

personopplysninger. 

Denne avtalen sammen med Tjenesteavtalen fungerer som en overordnet avtale mellom be

handlingsansvarlig institusjon og databehandler. 

2. Behandlingens hensikt og formål

Hensikten med databehandlers forvaltning av personopplysninger på vegne av behandlings

ansvarlig, er å tilby TSD med integre1te løsninger slik tjenesten er beskrevet i Tjenesteavtalen, 

slik at behandlingsansvarlig kan oppfylle formål innenfor innsamling, lagring, bearbeidelse, 

analyse og samarbeid av data. 

Personopplysninger som databehandler forvalter på vegne av behandlingsansvarlig kan ikke 

brukes til andre formål uten at dette på forhånd er godkjent av behandlingsansvarlig. 

1.1 Databehandler kan ikke benytte underleverandører uten at dette på forhånd er 

godkjent av behandlingsansvarlig, jf. punkt 10 i denne avtalen. 

3. Instrukser

Databehandler skal bare behandle personopplysninger i tråd med behandlingsansvarliges do

kumente1te instrukser og i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Hvis annen be

handling er nødvendig for å oppfylle forpliktelser som databehandler er underlagt i henhold 

til gjeldende rett, skal databehandleren underrette den behandlingsansvarlige så langt dette er 

tillat ved lov. 

Behandlingsansvarlig forplikter seg til å overholde alle plikter i henhold til gjeldende person

opplysningslovgivning som gjelder ved bruk av TSD til behandling av personopplysninger. 

Herunder at behandlingen er formålsbestemt og base1t på et gyldig rettsgrunnlag. 
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Databehandler forplikter seg til å varsle behandlingsansvarlig dersom databehandler mottar 

instrukser fra behandlingsansvarlig som er i strid med bestemmelsene i gjeldende personopp

lysningslovgivning. 

4. Opplysningstyper og registrerte

Databehandleren forvalter følgende personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig: 

• Kontaktopplysninger, slik som:

o Kontaktopplysninger for representant hos behandlingsansvarlig, herun-
der:

• Fullt navn
• E-post
■ Telefonnummer

o Innloggingsdetaljer ved bruk av FEIDE-innlogging

• Opplysningstyper som kan være både direkte og indirekte identifiserbare almin
nelige og særlige kategorier av personopplysninger, herunder opplysninger om
helse, som behandlingsansvarlig ved bruk av TSD lagrer og behandler i tjenesten.
Nærmere spesifikasjon angis ved prosjektopprettelse.

• I forbindelse med innlogging ved bruk av ID-p01ten behandles følgende opplys
ninger:

o Personnummer
o Innloggingsdetaljer

Digitaliseringsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i 

felles innlogging til offentlige tjenester (ID-po1ten). 

• Personnummer behandles som identifikator så lenge en bruker av TSD har et ak
tivt prosjekt for sikker identifikasjon og adgangskontroll

TSD behandler enkelte opplysninger for fakturering, systemsikkerhet, tjenestekvalitet, oppe

tid og feilsøking. Opplysninger lmyttes til prosjektdeltagere og omfatter: 

o Faktureringsopplysninger
o IP-adresse
o Opplysninger om maskinvare
o Tidsbruk
o Inn- og utloggingsdetaljer
o Hvilke tjenester som brukes
o Når tjenester brukes

Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig for behandling for identifikasjon, adgangskon

troll, fakturering, systemsikkerhet, tjenestekvalitet, oppetid og feilsøking. 

Se TSD sin personvernerklæring tilgjengelig på: 

https: / /www.uio.no/tj enester/it/forslming/ sensitiv /mer-om/personvernerklering. html 

5. De registrertes rettigheter

Databehandler skal på forespørsel bistå behandlingsansvarlig med oppfyllelse av den re

gistre1tes rettigheter i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Plikten til å bistå 
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