PERSONVERNERKLÆRING
INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I STUDIEN:
BARNS INFORMASJONSSØKING (CHINFOSEEK)

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) er et nasjonalt kompetansesenter eid av
Universitetet i Oslo. NUBU driver forskning på sosial kompetanse og utvikling blant barn og unge.
Senteret har som oppdrag å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter
gjennom implementering, kvalitetssikring og evaluering av evidensbaserte tiltak rettet mot barn og
unge. Mer informasjon om NUBU kan finnes på www.nubu.no.
Du mottar denne erklæringen fordi du har takket ja til at ditt barn kan delta i studien om barns
informasjonssøking (ChInfoSeek)», og som er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt
Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU) og Universitetet i Oslo (UiO). I studien «Barns
informasjonssøking» behandler vi en personopplysning om deg og ditt barn (dvs. morsmål) som av
personopplysningsloven omtales som sensitive (i lovgivningen omtales dette som såkalte «særlige
kategorier» av personopplysninger).
FORMÅLET
MED BEHANDLINGEN
AV PERSONOPPLYSNINGER
Formålet
med behandlingen
av personopplysninger
Formålet med forskningsprosjektet er å se nærmere på hvordan barn i 3-6 års alderen veier ulik type
informasjon opp mot hverandre i en sosial og interaktiv problemløsningsoppgave. Resultatene fra
studien vil gi oss mer kunnskap om ulike læringsstrategier som barn naturlig bruker i ulike situasjoner.
Dette kan hjelpe oss å forstå hvordan vi kan tilrettelegge for læring på tvers av læringsituasjoner
allerede fra tidlig alder.
HVILKE
PERSONOPPLYSNINGER
Hvilke
personopplysninger
behandles? BEHANDLES?
Som en del av studien behandler vi kontaktinformasjon og bakgrunnsinformasjon om deg/dere som
foreldre og om barnet, som ble hentet inn fra deg/dere i form av et kort spørreskjema (vedlagt
samtykkeskrivet). I tillegg behandles videoopptak av barnets oppgaveløsning fra datainnsamling i
barnehagen.
Ansvarlig
for behandlingen
av personopplysninger
i ChInfoSeek studien
ANSVARLIG
FOR BEHANDLINGEN
AV PERSONOPPLYSNINGER
Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i ChInfoSeek studien er Nasjonalt
utviklingssenter for barn og unge, pb. 7053 Majorstuen, 0306 Oslo. Det operative ansvaret er delegert
til administrerende direktør ved NUBU (Terje Christiansen) og prosjektleder (Imac Maria Zambrana,
forsker ved NUBU og førsteamanuensis ved UiO).

NUBU tar personvern på alvor og vi skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver
tid gjeldende personvernlovgivning. Dette informasjonsskrivet er utformet som en del av arbeidet med
å oppfylle våre forpliktelser etter den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning
(GDPR) knyttet til vår informasjonsplikt overfor deg. For de av dere som allerede har samtykket til å
delta i studien og i den forbindelse allerede har mottatt informasjon om hva det innebærer, har dette
ingen andre konsekvenser utover at vi som behandlingsansvarlige nå er pålagt også å utdype flere
forhold knyttet til vår behandling av personopplysningene som inngår i ChInfoSeek studien. Vi har
derfor oppdatert vårt informasjonsskriv.
Som deltager i studien gjennomførte barnet ditt i høsten 2017 noen korte oppgaver sammen med
forskningsmedarbeiderne i prosjektet. For å kunne ha fullt fokus på rettet mot barnet ble denne
samspillsituasjonen filmet.
Rettslig
grunnlag
for behandlingen
av personopplysninger
RETTSLIG
GRUNNLAG
FOR BEHANDLINGEN
AV PERSONOPPLYSNINGER
Grunnlaget for behandling av dine alminnelige personopplysninger i studien er ditt samtykke (jf.
GDPR artikkel 6 nr. 1, bokstav a. og artikkel 9, nr. 2, bokstav a). Ingen opplysninger om deg og din
familie lagres og behandles uten ditt samtykke.
Barn og unge under 16 år skal informeres om behandlingen (se eget informasjonsskriv). Barn som blir
16 år i løpet av den tiden personopplysningene behandles, kan fra 16 års alder trekke samtykke til
videre behandling og/eller utøve andre rettigheter (beskrevet i avsnittet «Dine rettigheter»).
DINE
RETTIGHETER
Dine
rettigheter
Du kan på nærmere vilkår:
- Når som helst trekke samtykket tilbake, enten helt eller delvis. Du trenger ikke å oppgi grunn
for at samtykket trekkes. Dersom samtykket trekkes påvirker dette ikke lovligheten av
behandlingen av personopplysninger før samtykket blir trukket tilbake og det får heller ingen
konsekvenser for den helsehjelp du mottar fra terapeuten/BUP.
- Kreve innsyn i de opplysningene som er registrert om deg hos NUBU med unntak som evt.
følger av lovgivningen.
- Kreve feilaktige opplysninger om deg rettet av NUBU.
- Kreve opplysningene om deg og/eller ditt barn slettet hos NUBU.
- Protestere mot databehandlingen eller anmode om begrensning i databehandlingen hos NUBU.
- Du kan i visse situasjoner ha rett til å få opplysningene om deg utlevert fra NUBU i et
strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (retten til dataportabilitet).
- Du kan klage over NUBUs databehandling til Datatilsynet (kontaktinformasjon og mer
informasjon finnes på www.datatilsynet.no)
Dersom du ønsker å utøve en eller flere av dine rettigheter nevnt her kan du kontakte NUBU ved
prosjektleder Imac Zambrana på telefon 22 85 60 73, epost: i.m.zambrana@isp.uio.no, Postboks 1140
Blindern, 0318 Oslo.
Avidentifisering
og anonymisering
– lagringstid - LAGRINGSTID
AVIDENTIFISERING
OG ANONYMISERING

Personopplysningene i vår studie behandles i størst mulig grad avidentifisert. Det vil si at navn, eller
andre direkte identifiserbare kjennetegn oppbevares atskilt fra opplysningene dere oppgir på
spørreskjemaer. Vi har en liste som kobler deltakernes ID-kode med navn og relevant
kontaktinformasjon når dette er nødvendig for å dokumentere forskningsresultatene. I noen tilfeller er
det imidlertid ikke mulig å oppbevare opplysningene avidentifisert, dette gjelder videofilmene av
samspillsituasjonene.
Koblingslisten, kontaktopplysninger, videofilmene og opplysninger som er direkte identifiserbare vil
bli slettet innen 03.2020. Det innebærer at det etter denne datoen ikke lenger vil være mulig å
identifisere hvem opplysningene tilhører og de svar/opplysninger som er knyttet til deg og ditt barn
kunne knyttes til dere (opplysningene blir anonymisert). En slik anonymisering er i henhold til
personvernlovgivningen likestilt med sletting av dine personopplysninger.
Ivaretakelse
IVARETAKELSE
av sikkerhet
AV SIKKERHET
Alle som behandler dine opplysninger hos NUBU har taushetsplikt, og databasene der opplysningene
registreres behandles strengt konfidensielt. Umiddelbart etter datainnsamling tar NUBU hånd om alt
videomaterialet og annet direkte identifiserende materiale som samles inn til studien og oppbevarer det
på en sikker måte. Et begrenset antall personer har tilgang til dine svar og dine direkte identifiserbare
opplysninger, da med formål om å kode det innsamlede materialet om til en pseudoanonymisert
datafil.
Vi pålegger våre underleverandører av de IT og systemløsninger vi benytter i studien å sikre at
materialet oppbevares og behandles strengt konfidensielt gjennom en skriftlige databehandleravtaler.
Det vil ikke være mulig å identifisere deg/dere i resultatene fra studien når disse publiseres.
Utlevering
av personopplysninger
til andre
UTELVERING
AV PERSONOPPLYSNINGER
TIL ANDRE
Vi leverer ikke ut personopplysninger om deg eller din familie til andre enn de to involverte partene
NUBU og UiO. Samarbeidet mellom partene er formalisert gjennom en samarbeidsavtale.
Selve databasen og de tekniske løsningene for lagring av forskningsdata er utviklet, videreutvikles og
driftes av NUBU.
Automatiserte
avgjørelser
AUTOMATISERTE
AVGJØRELSER
Det forekommer ikke automatiserte avgjørelser basert på de registrerte opplysninger, dvs. avgjørelser
som ikke baserer seg på menneskelige vurderinger.
Med vennlig hilsen,

Tone Hermansen (Kontaktperson)
Forsker, NUBU
Telefon: 99 25 28 22
Mail: t.k.hermansen@nubu.no

Imac Zambrana (Prosjektleder)
Førsteamanuensis, ISP, Universitetet i Oslo
Forsker, NUBU
Mail: i.m.zambrana@nubu.no

