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 PERSONVERNERKLÆRING FOR DELTAGERE I 
FORSKNINGSPROSJEKTER 

 

Rektor er på vegne av MF behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.   

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES 

 
I forskningsprosjekter er MF behandlingsansvarlig for personopplysninger som innsamles i forbindelse 
med forskningsprosjekter. 

Typiske personopplysninger som behandles, er navn, bosted, alder, utdanning yrke osv. Hvilke 
opplysninger som faktisk lagres, vil variere fra prosjekt til prosjekt.  

Personopplysningene knytter seg utelukkende til det prosjektet som du har samtykket til å delta i, og vil 
ikke bli benyttet til andre formål. 

Så snart forskningsprosjektet er avsluttet, vil dine personopplysninger bli avidentifisert og slettet. 

FORMÅL MED BEHANDLINGEN  

Formålet med behandling av personopplysninger er å levere forskning på nasjonalt og internasjonalt 
faglig høyt nivå som følger anerkjente internasjonale standarder. 
I alle forskningsprosjekter skal det fremgå hva som er formålet med behandlingen, og dette vil 
fremkomme av informasjonen som ligger til grunn for samtykkeerklæringen. 
 

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN  

Grunnlaget for behandling av personopplysninger er ditt skriftlige samtykke til å delta som 
informant/intervjuobjekt i forskningsprosjekt, jf. personvernforordningen artikkel 6 og 
personopplysningsloven § 1.  

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER  

 

MF innhenter personopplysninger ved hjelp av spørreskjema (papir eller elektronisk), personlig intervju 
eller gruppeintervju, ved observasjon eller liknende. 

Innhenting av personopplysninger vil foregå i samsvar med det samtykke du har avgitt. 

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER  

Som hovedregel vil MF ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til 
tredjepart.  

I enkelte forskningsprosjekter kan imidlertid personopplysninger deles med andre forskningsmiljøer. 
Dette vil i så fall fremkomme av informasjonen som ligger til grunn for samtykkeerklæringen. 
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SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER 

 
Personopplysningene vil bli slettet ved avslutning av forskningsprosjektet eller dersom ditt samtykke blir 
trukket tilbake. 

Forsvarlig sletting av personopplysninger innebærer at de ikke lenger kan gjenfinnes eller gjenskapes. 

Alternativet til sletting er avidentifisering, det vil si at alle identifiserende opplysninger (f. eks. navn, adresse 
eller fødselsnummer) slettes. 

Øvrige opplysninger, dvs. opplysninger som ikke identifiserer de aktuelle personene, kan da beholdes for senere 
bruk.  

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE  

 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.  

Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger samt trekke tilbake samtykke 
til innhenting og behandling av personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil 
personopplysningene vi har innhentet, bli slettet. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med disse reglene. 

INFORMASJONSSIKKERHET 

 
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll samt ved 
kryptering av eventuelle sensitive deler av avgitte opplysninger.  

KONTAKTPERSON FOR PERSONVERN 

Vår kontaktperson for personvern ved forskningsprosjekter er seniorrådgiver Berit Widerøe Hillestad 
(personvern@mf.no). 

KONTAKTINFORMASJON 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, spørsmål om retting og sletting samt tilbakekall 
av samtykke kan sendes skriftlig til: 

e-post: personvern@mf.no  

eller til: 

MF vitenskapelig høyskole  

  PB 5144 Majorstuen, 0302 Oslo 

 


