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TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 21.02.2016. Meldingen gjelder

prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er

meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i

personopplysningsloven.

 
Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i

meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt

personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger

kan settes i gang.

 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de

opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et

eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding

etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.

 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,

http://pvo.nsd.no/prosjekt. 

 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 10.06.2017, rette en henvendelse angående

status for behandlingen av personopplysninger.

 
Vennlig hilsen

Kontaktperson: Åsne Halskau tlf: 55 58 21 88

47531 Kvaliteten på samtaler/avhør med barn når de har vært utsatt for vold eller
seksuelle overgrep

Behandlingsansvarlig UiT Norges arktiske universitet, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Camilla Lauritzen
Student Lill Cathrine Ekra

Vigdis Namtvedt Kvalheim
Åsne Halskau
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Personvernombudet for forskning

 

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 47531

 
Ifølge prosjektmeldingen skal utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykke til deltakelse.

For å tilfredsstille kravet om et informert samtykke etter loven, må utvalget informeres om følgende:

 

- hvilken institusjon som er ansvarlig (UiT)

- prosjektets formål / problemstilling

- hvilke metoder som skal benyttes for datainnsamling (Intervju og lydopptak)

- hvilke typer opplysninger som samles inn 

- at opplysningene behandles konfidensielt og hvem som vil ha tilgang

- at det er frivillig å delta og at man kan trekke seg når som helst uten begrunnelse

- dato for forventet prosjektslutt (10.06.2017)

- at data anonymiseres ved prosjektslutt, dvs. at transkripsjoner anonymiseres og lydopptak slettes/anonymiseres

10.06.2017.

- hvorvidt enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven 

- kontaktopplysninger til student/veileder.

 

Personvernombudet anbefaler at det utarbeides en skriftlig informasjon til utvalget siden det innhentes et

skriftlig samtykke. Personvernombudet legger til grunn at forsker etterfølger UiT Norges arktiske universitet

sine interne rutiner for datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal lagres på privat pc/mobile enheter, bør

opplysningene krypteres tilstrekkelig. Vi legger til grunn at taushetsplikten ikke er til hinder for den behandling

av personopplysninger som finner sted og anbefaler i den forbindelse at student rutinemessig minner om at

utvalget har taushetsplikt ovenfor forsker og således ikke kan oppgi informasjon og enkelt barn/brukere.

 

Forventet prosjektslutt er 10.06.2017. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres.

Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres

ved å:

- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)

- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som

f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)

- slette digitale lyd-/bilde- og videoopptak


