
Nærmere beskrivelse av behandling av personopplysninger: 

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er ansvarlig for 
Kandidatundersøkelsen. Vi har fått opplysninger om din studiegang av UNIT – Direktoratet for IKT 
og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Informasjonen vi har er: Navn, personnummer, 
e-postadresse, telefonnummer, kjønn, alder, lærested og informasjon om studiet. Retten til å 
innhente personopplysningene fra UNIT har hjemmelsgrunnlag i EUs personvernforordning 
(GDPR), Artikkel 6,1e. Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg og til å 
få disse slettet, korrigert og/eller utlevert. Du har rett til å klage på bruken av personopplysninger til 
Datatilsynet. Du har også rett til protest mot behandling av personopplysninger i henhold til Artikkel 
21 i personvernforordninga. 

Navn, personnummer, e-postadresse og telefonnummer brukes kun til å sende ut invitasjon og 
påminnelse om undersøkelsen, og slettes etter datainnsamlingen. Dette gjelder både de som 
besvarer spørreundersøkelsen og de som ikke velger å delta. Vi benytter SurveyXact ved 
utsending av det elektroniske spørreskjemaet. SurveyXact eies og driftes av Rambøll og 
NIFU har inngått en databehandleravtale med leverandøren. 

Kjønn, alder, lærested og informasjon om hvilken utdanning du har tatt kobles til svarene i 
undersøkelsen. Du vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner knyttet til prosjektet. Etter 
prosjektavslutning vil dataene bli lagret i anonymisert form for videre analyser, for eksempel for 
sammenligninger over tid. Kjønn, alder, lærested og informasjon om utdanning beholdes også for 
de som ikke besvarer spørreskjemaet for å foreta responsanalyse. 

På oppdrag fra NIFU har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• NIFU ved Kjersti Nesje på e-post kjersti.nesje@nifu.no, eller Siv-Elisabeth Skjelbred på e-post 
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no.  

• Vårt personvernombud: Claes Lampi på e-post claes.lampi@nifu.no.  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på e-post (personvernombudet@nsd.no) eller 
telefon: 55 58 21 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 


