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Referansenummer

816989

Registrert

26.04.2021 av Kjersti Engan - kjersti.engan@uis.no

Behandlingsansvarlig institusjon

Universitetet i Stavanger / Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet / Institutt for data- og elektroteknologi

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)

Kjersti Engan, kjersti.engan@uis.no, tlf: 92869060

Felles behandlingsansvarlige institusjoner

Helse Stavanger HF
 

Type prosjekt

Forskerprosjekt

Prosjektperiode

01.05.2021 - 31.08.2029

Status

27.08.2021 - Vurdert DPIA

Vurdering (1)

27.08.2021 - Vurdert DPIA

Prosjektet ble ved innmelding vurdert å innebære en høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter, noe
som utløser krav om personvernkonsekvensvurdering (DPIA) jf. personvernforordningen art. 35. NSD har i
samråd med prosjektansvarlig og personvernombud gjennomført en slik vurdering.  

Ved å gjennomføre de planlagte tiltakene, mener NSD at personvernrisikoen er redusert i en slik grad at
behandlingen kan gjennomføres i samsvar med personvernforordningen, uten behov for forhåndsdrøfting
med Datatilsynet. Behandlingsansvarlig institusjon har bekreftet at vurderingen er tilfredsstillende utført og at
prosjektet kan gjennomføres, jf. signert DPIA 26.08.2021. Godkjent DPIA er lastet opp til meldeskjema med
versjon 1, 26.08.2021.  
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MELD VESENTLIGE ENDRINGER  
Dersom behandling av personopplysninger igangsettes på grunnlag av DPIA, og deretter endres, minner vi
om at endringene kan medføre behov for ny/oppdatert DPIA.  

Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være nødvendig å
melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en endring, oppfordrer vi deg til å
lese om hvilke type endringer det er nødvendig å melde: https://www.nsd.no/personverntjenester/fylle-ut-
meldeskjema-for-personopplysninger/melde-endringer-i-meldeskjema. Du må vente på svar fra NSD før
endringen gjennomføres.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET  
NSD vil følge opp underveis (hvert annet år) og 30 dager før planlagt avslutning for å avklare om
behandlingen av personopplysningene avsluttes som planlagt/pågår i tråd med den behandlingen som er
dokumentert.  

Kontaktperson hos NSD: Jørgen Wincentsen 

Lykke til med prosjektet!


