Personvern i RNNP 2021
Hvordan ivaretas ditt personvern i
spørreskjemakartleggingen RNNP?

I denne presentasjonen forteller vi
mer om:
•

Dine rettigheter

•

Oppbevaring og bruk av dine opplysninger

•

Hva skjer med dataene?

•

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

•

Hvordan brukes besvarelsene i rapporteringen?

•

Oversikt over databehandlingen, tidslinje.

•

Kontaktinformasjon

Dine rettigheter
Det er frivillig å delta i spørreskjemakartleggingen.
Så lenge du kan identifiseres* i datamaterialet, har du rett til:

Ta kontakt dersom du
ønsker å få rettet noe,
eller slette din
besvarelse!

-

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,

-

å få rettet personopplysninger om deg,

-

få slettet personopplysninger om deg,

-

å protestere

-

å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

asso@norceresearch.no

* Det å kunne identifiseres vil her være indirekte gjennom å se flere bakgrunnsvariabler (for eksempel kjønn, alder, erfaring) i sammenheng.
Dette vil kun være mulig i datamaterialet, ikke i resultatpresentasjoner eller rapporter.

Oppbevaring og bruk av dine opplysninger
Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med
personvernregelverket.
Kun prosjektgruppen ved NORCE har tilgang til de returnerte spørreskjemaene.
Databehandlere som er underleverandører, skanner papirskjemaene i NORCE sine
lokaler.
Ingen resultatpresentasjoner vil være slik at individer kan identifiseres. På
gruppenivå gjøres analyser bare der gruppene er så store at ingen er
gjenkjennbare.

Hva skjer med opplysningene dine når
vi avslutter forskningsprosjektet?
Resultatene fra kartleggingen presenteres i mars/april 2022. I desember 2023 er
NORCE ferdige med sitt oppdrag, og leverer dataene til Petroleumstilsynet hvor de
blir lagret.
Dataene inngår i en tidsserie som er nyttig og viktig for å overvåke utviklingen i
sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet. Ved å ta vare på dataene kan en
følge utviklingen over tid. Dataene lagres på ubestemt tid.

Hva gir oss rett til å behandle
personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på allmenn interesse som lovlig
grunnlag. På oppdrag fra NORCE har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS
vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med
personvernregelverket.

Hvordan går
besvarelsene inn i
rapporteringen?

Hovedrapport
Sokkel
2021

Innretning A

Innretning B

Innretning B
Rapport

Innretning A
Rapport

Innretningsrapport

> 25 =

For innretning der 25
eller flere ansatte har
svart på spørreskjemaet,
vil det bli laget en
innretningsrapport.

Alle besvarelsene fra alle
innretningene vil gå inn i
datagrunnlaget for
hovedrapporten som handler
om sokkelen som helhet.

Tidslinje for databehandling

Norceresearch.no/rnnp

11.10-21-11.2021

Spørreskjemaer
besvares på papir og
nett på innretningene
og sendes til NORCE

01.12-31.02 2022

Mars/april 2022

Desember 2023

Spørreskjemaer behandles
konfidensielt, skannes og
analyseres hos NORCE.
Papirskjemaer makuleres etter
innskanning.

NORCE utarbeider resultater som
presenteres av Petroleumstilsynet
i mars/april 2022, og rapporter
som sendes til selskapene.

NORCE leverer fra seg datafil til
Petroleumstilsynet som lagrer
denne sammen med data fra
tidligere år. Formålet med
lagringen er å følge utviklingen i
arbeidsmiljø og sikkerhet over tid.

Papirskjemaer sendes i konvolutter eller
forseglede esker direkte til NORCE.
Nettskjemaer besvares uten at IP-adresser
eller annen identifikasjon lagres.

NORCE har databehandleravtale med
leverandøren av programvaren.

Papirskjemaer oppbevares i låste rom til de er
skannet. Deretter makuleres papirskjemaene.
Nettbesvarelsene og de skannede
besvarelsene samles i ei datafil som er
passordbeskyttet.
NORCE og Petroleumstilsynet har avtale om
delt databehandlingsansvar.
Petroleumstilsynet får også en kopi av datafilen fra
januar 2022, til internt bruk.

NORCE analyserer dataene og lager
hovedrapport med overordnede resultater
til Petroleumstilsynet. Denne presenteres i
mars/april.
Resultater til selskapene blir laget på
innretningsnivå for de innretningene hvor
flere enn 25 ansatte har svart. Ingen
resultater for grupper på færre enn 10
personer blir presentert. Enkeltindivider er
ikke identifiserbare i rapportene eller
presentasjonene. Dette gjelder også for
rapporter som selskapene selv bestiller.

NORCE leverer fra seg datafilen til
Petroleumstilsynet endelig ved
prosjektavslutning i 2023. Her blir datafilen
lagret sammen med RNNP-data fra tidligere
år.
Formålet med dette er å følge utviklingen i
arbeidsmiljø og sikkerhet over tid.
Petroleumstilsynet benytter data på
selskaps/innretningsnivå kun internt i Ptil.

Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine
rettigheter, ta kontakt med:
NORCE ved Astrid Schuchert asso@norceresearch.no, tlf: 93 83 12 81.
Vårt personvernombud: Øyvind Straume
personvernombud@norceresearch.no
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost
(personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.

Risikonivå norsk
petroleumsvirksomhet
Kartlegging av arbeidsmiljø og
sikkerhet på sokkelen og landanlegg
Jo flere som besvarer
spørreskjemaet, desto bedre
grunnlag vil den enkelte
innretning/anlegg og selskap ha for å
iverksette tiltak. Benytt anledningen
til å gi uttrykk for hvordan du
opplever arbeidsmiljø og sikkerhet
på arbeidsplassen din.

Svar på nett: Norceresearch.no/rnnp

