
PERSONVERNEKLÆRING: HVA SKJER MED 

INFORMASJONEN OM DEG?  
 

Hvilken informasjon lagrer vi 

Vi lagrer det du svarer i spørreskjemaet i UEVO-studien, og disse svarene kobles ikke til 

navnet ditt, personnummeret eller skolen du går på. Det vil derfor ikke være mulig for noen 

som ser svarene i spørreskjemaet å vite at det er du som har svart. 

I tillegg til spørreskjemaet lagrer ditt personnummer, som er fødselsdagen din pluss et eget 

nummer som kun tilhører deg. Vi lagrer også navnet på skolen din, og det er fordi vi skal 

kunne si noe om hvor i landet de som har svart kommer fra.  

Hvorfor innhenter vi informasjonen 

- For å kunne kontakte deg igjen dersom vi vil gjøre en ny undersøkelse om noen år 

- For å kunne finne skjemaet ditt dersom du selv ber om at dette skal forandres eller slettes 

 

All informasjon du gir oss på spørreskjemaet i UEVO-studien vil bli lagret uten navn eller 

annen informasjon som kan knytte deg til det du svarer på spørreskjema. Hvert spørreskjema 

vil få en kode som knytter det til personnummeret ditt.  Disse blir lagret på to forskjellig 

steder, og man trenger passord for å få tilgang til informasjonen. Personnummer og kode vil 

bli oppbevart nedlåst og kun tilgjengelig for forskerne i prosjektet og ingen andre.  

Det vil ikke være mulig å forstå hvilke personer som har svart hva i den informasjonen 

som blir publisert i rapporter og artikler.  

Hvordan lagres informasjonen? 

Informasjonen vil bli lagret i et låst arkiv, og kun forskerne som jobber på prosjektet vil ha 

koden til arkivet. 

Hvordan slettes opplysningene? 

Informasjonen om deg blir slettet når prosjektperioden er over. Foreløpig har vi lov til å lagre 

denne informasjonen frem til juli 2023. Før den tid, kan du selv ta kontakt med oss og si at du 

vil at dataene skal slettes. Hvis du vil gjøre det, kan du sende en mail til Marianne på 

marianne.bergerud-wichstrøm@nkvts.no 

Vil en tredjepart få tilgang til opplysningene? 

Vi kommer ikke til å gi opplysningene om deg til noen andre.  

Dine rettigheter 

Du har rett til å be om å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og hvordan disse 

kommer til å bli brukt. Du kan kreve at opplysninger blir rettet dersom det er noe i dem er feil.  

mailto:marianne.bergerud-wichstrøm@nkvts.no


Siden behandlingen av personopplysninger er basert på at du har samtykket til at denne 

informasjonen lagres, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. 

 


