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Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 3587828) er levert
Date: Mon, 20 Aug 2018 10:09:04 +0200 (CEST)
To: fs-support@fsat.no
From: tor.erga@uis.no
Navn på din institusjon og ditt navn
Merk at avsender skal være FS-kontaktperson


Tor Erga

Din e-post


tor.erga@uis.no

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til
vedkommende


Ikke besvart

Dagens dato


20.08.2018

Overskrift/sakstittel


Akseptanse til bruk av studenters epostadresser i spørreundersøkelser

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder


Bilde Akseptansetype

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere
Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner


rt#265610

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes
behandlet på nytt.


Ved bruk av studenters epostadresse til spørreundersøkelser, må vi innhente
samtykke fra studenten?

Beskrivelse av problemstilling


Studenters epostadresser brukes i hovedsak til å gi studierelatert informasjon som
angår det studieprogrammet de er tatt opp på. Epostadressen brukes også i noen
tilfeller til å sende ut spørreundersøkelser (Studiebarometer, egne
studieundersøkelser o.l.). Er et av formålene med å hente inn studentens
epostadresse å bruke de til å sende ut spørreundersøkelser? Hvis ikke må vi vel ha
samtykke etter innføring av GDPR? Noen spørreundersøkelser er det Unit som henter
ut utvalget til andre er det institusjonene selv.
Juristene ved Unit sier:
"I utgangspunktet: Ja, det trengs samtykke.
Vi har tidligere lagt til grunn at det trengs samtykke til spørreundersøkelser siden
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studentenes e-post ikke er innhentet med det formål å gjennomføre
spørreundersøkelser.
Det kan evt. tas i betraktning hvilket formål den enkelte spørreundersøkelsen har,
men da må det også gjøres en vurdering av rettslig grunnlag osv."

Løsningsforslag


Dersom vi må ha samtykke fra studenten til å bruke epostadresse til
spørreundersøkelser, er forslaget at det lages en felles Akseptansetype for dette. Når
det hentes ut et utvalg bør det være mulig å velge om en skal hente ut alle eller bare
de som har gitt samtykke.

Vurdering av konsekvenser
Kost/nyttevurdering for egen institusjon


Studenter som ikke ønsker å få tilsendt eposter om spørreundersøkelser vil slippe å få
det.

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler


Oppfølging av personvernforskriften.

Eventuelle vedlegg
(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.)


Ikke besvart

Kommentar: Trenger tekster for akseptanse på bokmål, nynorsk og engelsk.

