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Personvernerklæring for forskningsprosjektet 
«Smerte og arbeid: et forskningsprosjekt om arbeid og helse hos 

personer med langvarig smerte (ReISE)» 

 

Les mer om ditt personvern i Kristianias personvernerklæring  

Spørsmål om innsyn og sletting rettes til behandlingsansvarlig på e-post: 
behandlingsansvarlig@kristiania.no.  
Vårt personvernombud: personvernombud@kristiania.no  
 

Om denne erklæringen  

Vi ber om at du leser denne personvernerklæringen nøye da den inneholder viktig 
informasjon om hvem vi er, hvordan og hvorfor vi samler inn, lagrer, bruker og deler 
personopplysninger. Erklæringen inneholder også viktig informasjon om dine rettigheter i 
forhold til dine personopplysninger samt hvordan du kontakter oss og tilsynsmyndigheter i 
tilfelle du har en forespørsel eller klage.  

Høyskolen Kristiania er forpliktet til å utføre forskning med de høyeste standarder for 
integritet, noe som inkluderer overholdelse av relevant databeskyttelseslovgivning: EUs 
personvernforordning (GDPR) og Lov om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsloven). 

Personvernforordningen regulerer hvordan organisasjoner behandler personopplysninger. 
Personopplysninger er alle former for informasjon og vurderinger som direkte eller indirekte 
knyttes til deg som enkeltperson. I henhold til GDPR er det "særlige kategorier" av mer 
sensitive personopplysninger som krever et høyere beskyttelsesnivå.  

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Høyskolen Kristiania vil behandle og bruke 
dine personopplysninger som en del av forskningsprosjektet «Smerte og arbeid: et 
forskningsprosjekt om arbeid og helse hos personer med langvarig smerte» og om dine 
personvernrettigheter. 

 

 

 

https://www.kristiania.no/om-kristiania/personvern/
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Innsamling, formål og bruk av dine 
personopplysninger til forskning  

Vi bruker personopplysninger til å utføre forskning som en del av vår kjerneaktivitet.  

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forskningsprosjektet 
«Smerte og arbeid: et forskningsprosjekt om arbeid og helse hos personer med langvarig 
smerte», er en "oppgave i allmennhetens interesse" (artikkel 6 i GDPR). For behandling av 
særlige kategorier av personopplysninger vil det rettslige grunnlaget være artikkel 9 nr. 2 
bokstav j):"behandlingen er nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk 
forskning eller for statistiske formål".  

Særlige kategorier av personopplysninger omfatter helseopplysninger, opplysninger om 
etnisk opprinnelse, seksuelle forhold eller andre sensitive personopplysninger slik som 
helsedata. I denne studien vil særlige kategorier av personopplysninger være helsedata og 
data om arbeid, sykefravær og stønader du mottar.  

Vi vil bare bruke informasjonen din til forskning. Vi vi vil ikke bruke informasjonen din eller 
kontakte deg til noe annet formål enn forskning, med mindre du har samtykket til dette. 
Skulle du velge å delta i vårt forskningsprosjekt vil du motta samtykkeskjema som er en del 
av vår forskningsetiske prosess.  

Vi vil behandle følgende allminnelige personopplysninger om deg:  

Alder, kjønn, bostedsfylke, utdanning, arbeidserfaring, ambisjoner innen arbeid og dine 
ferdigheter innen arbeid, troen på å komme tilbake i arbeid og arbeidsvaner.  

Vi behandler følgende særlige kategorier av personopplysninger om deg: 

Sivilstatus, lokalisering og din smertehistorikk, hvordan du tenker at smerte påvirker 
arbeidsevnen, data om generell helse og velvære, og helseproblemer, inkludert innen fysisk, 
psykisk og sosiale domener, bruk av helsetjenester/helsevesen (inkluderer data fra Norsk 
Pasientregister, Kommunalt Pasient og brukerregister, og Kontroll og utbetaling av 
helserefusjoner), data om hvordan arbeid påvirker helsen, og sykdom og fravær fra arbeid 
(inkluderer data fra NAV).  

Endel av denne personlige dataen vil vi samle inn fra deg via spørreskjema, mens noe vil bli 
samlet inn fra NAV og helsedata (Norsk Pasientregister, Kommunalt Pasient og 
brukerregister, og Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) 
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Behandling og deling av personopplysninger  

Høyskolen Kristiania er behandlingsansvarlig for høyskolens behandling av 
personopplysninger. I denne studien vil OsloMet også være «samarbeidende 
behandlingsansvarlige» og kan ha tilgang til data hvor ditt navn er erstattet med den unike 
koden. Vi har en avtale med OsloMet om at personopplysninger kun benyttes for denne 
studien. Sammen er vi ansvarlige for å bestemme hvordan personopplysningene dine 
samles inn, brukes, deles, arkiveres og slettes (behandles).  

Ditt personvern er viktig for oss og vi forventer at våre forskere arbeider etter de høyeste 
personvernstandarder for å behandle dine personopplysninger trygt og sikkert.  

Du kan også se på OsloMet sin personvernerklæring; denne finnes pr Februar 2022 her: 
https://ansatt.oslomet.no/personvernerklering Personopplysninger i denne studien vil kun 
benyttes for denne studien. Vi vil dele dine personopplysninger med OsloMet slik at de kan 
gjennomføre analysene for studien.  

Det er mulig at vi noen ganger må bruke produkter eller tjenester levert av tredjeparter som 
utfører en oppgave på vår vegne, for eksempel Tjeneste for Sensitiv Data (TSD) som brukes 
til sikker lagring av forskningsdata og for deling av forskningsdata for samarbeid. Under slike 
omstendigheter forblir vi, som behandlingsansvarlig, ansvarlig for dine personopplysninger 
og vil sikre at passende kontraktsvilkår og sikkerhetstiltak er på plass. 

Informasjonen som vi samler inn til forskningen vil være helt anonymisert før vi deler, 
arkiverer og publiserer forskningsresultater, slik at informasjonen ikke lengre regnes som 
personlige opplysninger 

 

Trygg oppbevaring av dine personopplysninger  

Høyskolen Kristiania holder personopplysningene dine sikre til enhver tid ved hjelp av både 
fysiske og tekniske tiltak. Sikkerheten til dine personopplysninger er av stor betydning for 
oss, og vi har robuste prosedyrer på plass for å beskytte dem. 

Sammen med sikkerhetsstandarder og tekniske tiltak som sikrer at informasjonen din lagres 
trygt og sikkert, har vi også retningslinjer og prosedyrer på plass som forteller våre ansatte 
og doktorgradsstudenter hvordan de kan samle inn og bruke informasjonen trygt. 
Opplæring sikrer at våre ansatte og doktorgradsstudenter forstår viktigheten av 
databeskyttelse og hvordan de kan beskytte dine personopplysninger. 

Alle forskningsprosjekter som involverer behandling av personopplysninger blir gransket og 
godkjent av en forskningsetisk komité og Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). I tillegg har 
vi gjennomført vi personvernkonsekvensvurderinger. Når vi samarbeider med eksterne 
samarbeidspartnere vil vi få på plass kontrakter for å beskytte informasjonen din. Når vi 

https://ansatt.oslomet.no/personvernerklering


Personvernerklæring for forskningsprosjektet Smerte og arbeid v3.0 25/04/2022 
 

engasjerer en tredjepart til å behandle personopplysninger, vil de gjøre det på grunnlag av 
en skriftlig kontrakt som er i samsvar med sikkerhetskravet i GDPR. 

Vi iverksetter tiltak for at data skal kunne gjenopprettes og åpnes i tide i tilfelle en fysisk 
eller teknisk hendelse. Vi sørger også for at vi har passende prosesser på plass for å teste 
effektiviteten av våre sikkerhetstiltak. 

 

Oppbevaring av dine personopplysninger  

GDPR krever at personopplysninger ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for 
formålene som personopplysningene behandles for (unntatt i visse spesifikke og 
begrensede tilfeller). Vi vil beholde dine personopplysninger i en periode på 5 år etter endt 
studie for kontrollformål, kvalitetssikring og for å følge de krav som finanseringskilden har 
stilt (Norsk Forskningsråd) 

 

Dine rettigheter  

I henhold til GDPR har du en rekke rettigheter som er gratis for deg å benytte deg av.  

Du har rett til å:  

• Bli informert om hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine  

• Få tilgang til dine personopplysninger i visse situasjoner 

• Få uriktige personopplysninger om deg rettet i visse situasjoner 

• Kreve sletting av personopplysninger om deg i visse situasjoner  

• Begrense vår behandling av dine personopplysninger under visse omstendigheter  

• I visse tilfeller klage over vår fortsatte prosessering av dine personopplysninger; og 

• Klage over automatiserte avgjørelser som har juridisk påvirkning for deg eller som på 
lignende måte påvirker deg i betydelig grad.   
 

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, 
eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage 
over behandlingen. Du kan kontakte oss via behandlingsanvarlig@kristiania.no eller 
personvernombudet på personvernombud@kristiania.no. Dersom vi ikke tar klagen din til 
følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å 
kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og 
personvernforordningen ved behandling av personopplysninger.  

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte 
behandlingsansvarlig@kristiania.no  

mailto:behandlingsansvarlig@kristiania.no
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Hvem kan du kontakte og klage til  

Vårt personvernombud kan løse eventuelle spørsmål, bekymringer eller klager du har om 
vår bruk av dine personopplysninger. Du har også mulighet til å fremme klagen for 
Datatilsynet.  

Personvernombudet kan kontaktes via e-post på personvernombud@kristiania.no  

Endringer i denne personvernerklæringen  

Denne personvernerklæringen ble publisert 25.04.2022 og sist revidert 25.04.2022. 
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