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Description
Fra UiO:
Vi savner utvidet funksjonalitet rundt feltet Kontonummer i Studentweb på siden Min profil
for å sikre personvernet.
Feltet Kontonummer på siden Min profil er et modulvalgt vi kan velge å aktivere. Da blir det
mulig for alle som logger på Studentweb å registrere kontonummer. Kontonummeret blir
lagret i FS i kolonnen BANKKONTONR i tabellen PERSON og blir synlig i bildet
Person/Student. Vi syns Studentweb løsningen er veldig god med tanke på sikkerhet for
studenter vi må hente inn kontonummer fra, og ønsker derfor å aktivere modulvalget. Hos
oss er det utreisende utvekslingsstudenter som skal motta stipend fra UiO, og studenter som
skal søke refusjon av semesteravgift vi trenger kontonummer fra. Det vil si en mindre andel
av den totale mengden som logger på Studentweb.
Problemet med nåværende funksjonalitet for kontonummer i Studentweb er for første at vi
ikke har mulighet til å styre hvilke studentgrupper som ser og kan skrive inn kontonummer.
For det andre er det heller ikke mulig for oss å skrive inn en forklarende tekst om hvilke
studenter feltet er beregnet på. For det tredje er det ikke mulig for studenter å se at feltet ikke
er obligatorisk å fylle ut.
Problemet når personvernet ikke er innbygget, er at vi risikerer å samle inn kontonummer
også for en rekke studenter der vi ikke har noe formål med behandlingen, og da har vi ikke
uten videre lov til lagre opplysningene. Vi mener derfor det trengs funksjonalitet som bedrer
personvernet knyttet til kontonummerfeltet, slik at både vi og andre institusjoner kan dra

nytte av det fine kontonummerfeltet i Studentweb uten samtidig med stor sannsynlig få inn
langt mer data enn nødvendig.
Forslag til løsning:
Vi tenker at en minimumsløsning er å få en tekstkode med html-mulighet under overskriften
Bankkonto, der vi selv kan skrive inn hvilke studentgrupper som skal registrere
bankkontonummer. Da vil vi på UiO per i dag skrive noe slikt som «Fyll inn kontonummeret
ditt dersom du skal på utveksling til utlandet neste semester eller søke refusjon av
semesteravgiften».
En annen ting som også hadde hjulpet litt var en markering om at feltet ikke er obligatorisk å
fylle ut.
Vi mener den beste løsningen ville være om vi kunne styre hvilke studentgrupper som kan se
og endre i kontonummer. For studenter som skal ut på utveksling, ville en passende
avgrensning være om de finnes i bildet Utvekslingsperson, at Inn/utreisende=UT og
terminangivelsen er for kommende semester. Flere detaljer kan vi komme tilbake til.
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