Personvernforordningen (GDPR) og godkjenning av
behandling av personopplysninger i Nasjonal
trygghetsundersøkelse.
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge den norske
befolkningens utsatthet og uro for lovbrudd og kriminalitet. Her gir vi deg utfyllende informasjon om
målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.

Formål
Formålet med undersøkelsen er å få mer informasjon om uro og utsatthet for lovbrudd i den norske
befolkningen. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne brukes til ny, bedre og mer informert politikk på
kriminalitetsfeltet.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Frischsenteret og ideas2evidence er ansvarlige for denne
undersøkelsen. Prosjektet gjøres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
De ansvarlige partene i prosjektet har gjennomført en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) av prosjektet
i samarbeid med Norsk senter for forskningsdata (NSD) og egne personvernombud, før gjennomføring.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du er invitert til å delta i Nasjonal trygghetsundersøkelse fordi du er mellom 16 – 84 år, og bor i Norge. 68
000 andre blir også invitert til å delta. Alle som blir invitert er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. På denne
måten får mange mulighet til å fortelle om sine opplevelser, og vi får et mer solid bilde av den faktiske
utsattheten og uroen for lovbrudd i Norge.

Hva innebærer det for deg å delta?
Du deltar i dette prosjektet ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Spørreskjemaet inneholder spørsmål
om deg og ditt liv, eventuell uro for lovbrudd, og om du har vært utsatt for lovbrudd.
I tillegg til svarene du gir i undersøkelsen har vi etter søknad fått tilgang på noen opplysninger om deg fra
Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn
Adresse
Telefonnummer og e-postadresse
Fødselsår- og dato
Kjønn
Fødselsnummer
Fødested
Statsborgerskap
Sivilstand
Oppholds- og registreringsstatus
Foreldres fødeland

Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten
å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative
konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Hvis du ikke velger å delta, vil
alle opplysninger vi har om deg slettes for godt ved prosjektslutt.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine
opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
•
•
•
•
•

Data vil kun gjøres tilgjengelig for prosjektets arbeidsgruppe
Navnet og kontaktopplysningene dine vil erstattes med en kode som lagres på egen navneliste
adskilt fra øvrige data. Datamaterialet vil lagres kryptert på egen server med tilgangskontroll
ideas2evidence har ansvar for å samle inn og bearbeide data. Velferdsforskningsinstituttet NOVA
og Frischsenteret vil gjennomføre analyser på dataene som samles inn.
Personopplysninger vil i datainnsamlingsfasen kunne behandles i land utenfor EU/EØS (USA).
Overføring av data er garantert gjennom EUs standard personvernbestemmelser (Standard
Contractual Clauses), ref. artikkel 46 (2) c, samt ytterligere tiltak for å beskytte ditt personvern.
Resultater som presenteres fra undersøkelsen vil være anonyme, og ikke kunne knyttes tilbake til
deg.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter
forskningsprosjektet?
Etter prosjektslutt 31.12.2021 vil ditt navn og kontaktinformasjon bli slettet. De innsamlede dataene vil bli
anonymisert slik at ingen enkeltindivider kan bli gjenfunnet, og deretter overlevert til Norsk
Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste.
Dersom du samtykker til at vi innhenter registerdata om deg fra SSB, vil svarene dine bli lagret kryptert og
sikret frem til sletting senest 31.12.2032.

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
•
•
•
•
•

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
å få rettet personopplysninger om deg,
få slettet personopplysninger om deg,
få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om
deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Dette er hjemlet i personopplysningsloven
(GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
•
•

Prosjektleder for undersøkelsen, Mette Løvgren, ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA
(mettelo@oslomet.no)
Personvernombud ved OsloMet: personvernombud@oslomet.no

