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Formål 
HVL har som behandlingsansvarlig ansvar for å føre protokoll over behandlingsaktiviteter 
som omfatter personopplysninger, for at data behandles og lagres forsvarlig, og kun er 
tilgjengelig i perioden som er nødvendig for formålet.  
 
Private enheter kan brukes i studentoppgaver dersom forutsetningene under oppfylles.  
 
I Forskningsprosjekter skal personopplysninger som en hovedregel lagres på 
Forskningsserveren. Unntak for forskning må klareres med fakultetsledelse og fagansvarlig 
for forskningsetikk og personvern i forskning ved HVL.  
 
Forutsetning for bruk av private enheter i studentoppgaver: 
 Bruk av private enheter skal være avklart med veileder eller faglærer. Veileder 

eller faglærer må kjenne til forutsetningene under, og kunne gi veiledning om de 
enkelte punktene.  

 For studentprosjekter med lav personvernrisiko der det ikke skal innhentes særlige 
kategorier opplysninger1, kan private enheter benyttes. 

 Studentprosjekter kan ikke starte før det foreligger en vurdering fra NSD og eventuelt 
REK.  

 Studenten må sørge for å ivareta informasjonssikkerheten i perioden hvor 
personopplysninger behandles. Det skal iverksettes tiltak for å ivareta konfidensialitet, 
dvs. forhindre at personopplysninger kommer på avveie gjennom for eksempel 
kryptering.  

 Studenten må sørge for at prosjektdeltakers integritet må sikres ved at ikke 
uvedkommende har tilgang til de personopplysningene som behandles.  

 Studenten må sikre at enhetene aldri forlates uten beskyttelse med passord.   
 Studenten skal sørge for å ikke lagre personopplysninger i skyløsninger hvor det ikke 

er mulig å sikre hvem som har tilgang til dataene og ha kontroll over hvor servere 
befinner seg geografisk, eller på annen måte sprer disse opplysningene uten kontroll.   

 Studenten skal sørge for sikkerhet rundt bruk av private lydopptakere. Lydopptak må 
krypteres etter opptak og ikke beholdes lenger enn nødvendig for transkribering. 
Lydopptak slettes senest ved prosjektslutt.   

 Studenten skal sørge for at personopplysninger som har blitt samlet inn for behandling 
i masteroppgaver slettes eller anonymiseres når oppgaven er levert og funnet godkjent. 
Dette gjelder også lydopptak, videoer og bilder. Dette gjelder så lenge det ikke 
foreligger lovlig hjemmel for videre oppbevaring  

 Studenten skal selv rapportere til NSD om at sletting/anonymisering er utført ved 
avslutning av prosjektet. Dette gjelder alle originaler og eventuelle kopier av 
personopplysningene. Veileder har ansvar for å kontrollere at studenten varsler om 
sletting/anonymisering til NSD ved prosjektslutt.   

 
1 opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, 
fagforeningsmedlemskap, genetiske opplysninger, biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere noen,      
helseopplysninger, om seksuelle forhold, seksuell legning, straffedommer og lovovertredelser (art. 9 og 10 i forordningen). 
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