
 
 
 
 

      
 

 

 

Samtykkeerklæring - lagring av personopplysninger (testdata) 
 
 
Navn på testperson (blokkbokstaver):_____________________________________  
 
 

1. Formål:  

For at Høyskolen Kristiania skal kunne gi deg som bruker av våre testtjenester en optimal 
oppfølging, er det nødvendig at Høyskolen kan behandle dine personopplysninger.  
 
For at Høyskolen Kristiania skal kunne lagre informasjon om deg som bruker, dine resultater 
av ulike tester og annen relevant informasjon som er gitt av deg, må du samtykke til det. Ved 
samtykke til slik bruk kan Høyskolen Kristiania benytte denne informasjonen for å følge deg 
opp og gi deg veiledning på den mest hensiktsmessige måten. 
 
 

2. Hvilken informasjon lagres?  

Den informasjonen som Høyskolen Kristiania lagrer i forbindelse med sin oppfølging er 
personopplysninger som navn, adresse, kjønn, alder, høyde, vekt og idrett/mosjonsaktitet, 
samt testresultater.  
 
 Testresultater som lagres vil omfatte både fysiske tester og svar på spørreskjema (f.eks. 
opplevd anstrengelse og fysisk form). De fysiske testene omfatter en rekke ulike tester, f.eks. 
oksygenopptak, laktatkonsentrasjon, spenst (hopphøyde), bevegelighet, maksimal styrke, 
motoriske tester (balanse og bevegelighet) og eventuelt andre fysiologiske målinger. Testing 
omfatter også måling av kroppssammensetningen. 
 
  

3. Hva brukes dine personopplysninger til?  

Informasjonen som lagres vil bli brukt som et verktøy for å veilede deg som testperson. Dette 
kan for eksempel være veiledning i treningsarbeidet slik at du kan optimalisere din helse eller 
prestasjonstilstand.   
 
For å ha et referansegrunnlag å vurdere testresultater på, samles testresultater slik at det 
muliggjør statistiske analyser. Høyskolen Kristiania gjennomfører regelmessige vitenskapelige 
prosjekter der dine testresultater kan bli brukt til å publisere i vitenskapelig tidsskrift. Hvis 
testresultater publiseres eller blir brukt til statistikk og/- eller analyse blir dataene anonymisert 
(uten navn), og data presenteres på en måte der du ikke kan gjenkjennes.  
 
 



4. Hvem kan personopplysningene bli utlevert til? 

Personopplysninger blir kun oversendt til deg, og brukt av forskere som har fått prosjekter 
godkjent av REK og NSD, eller offentlige myndigheter som har en lovhjemlet innsynsrett.  
 
Dersom du vil reservere seg mot slik deling, eller deling av enkelte data, kan dette gjøres ved 
særskilt avtale.  
 
 

5. Hvor lenge oppbevares data om deg?  

Personopplysningene dine oppbevares inntil du trekker ditt samtykke etter pkt. 7. 
 
 

6. Rett til innsyn og endring: 

Du har til enhver tid rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å 
få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert.  
 
 

7. Frivillig samtykke: 

Ved signering av samtykkeskjema gir du Høyskolen Kristiania rett til å lagre informasjon, og 
til å bruke den som beskrevet i dette samtykkeskjemaet. Er du under 16 år må også en 
foresatt signere på samtykkeerklæringen. 
 
Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og 
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 
vitenskapelige publikasjoner. Når du trekker ditt samtykke, vil ikke lenger Høyskolen 
Kristiania kunne behandle dine personopplysninger.  
 
Når et samtykke trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som allerede er 
foretatt etter at samtykket ble gitt. 
 
Det gjøres oppmerksom på at dersom samtykke tilbakekalles, vil det påvirke kvaliteten av de 
tjenestene Høyskolen Kristiania kan levere til deg. 
 
 
 
Sted     Dato 
 
 
________________________________________________________________ 
Testpersons signatur     Signatur av foresatt (person under 16 år) 
 
 
 
 
 
Sted     Dato 
 
 
_______________________________________ 

Mottaker av samtykke / tesleder 
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