AVTALE OM BRUK AV INFORMASJON TIL FORSKNING

et

I henhold til forvaltningsloven § 13d kan opplysninger gis til forskning uten hinder av forvaltningslovens
taushetsplikt etter § 13. Det kan videre knyttes vilkår til de opplysninger som gjøres tilgjengelig. For deler av
data som det gis tilgang til gjøres gjeldende krav om taushetsplikt. Vi ber derfor om at avtalen underskrives
av ansvarlig leder i enheten og returneres til Fiskeridirektoratet ved postmottak@fiskeridir.no, husk
referanse. Vi viser for øvrig til § 13e som hjemler på selvstendig grunnlag forskernes taushetsplikt og
straffelovens kapittel 21 om brudd på regler om vern av informasjon og informasjonsutveksling, herav på
taushetsplikten, som gjelder både etaten og den enkelte ansatte. Eventuell overordnet avtale mellom
forskningsinstitusjonen og Fiskeridirektoratet om bruk av data til forskning skal følges.
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Forespørsel (referanse, dato):
Beskrivelse av data (type data, tidsserie,
variabler):
Data gjøres tilgjengelig fra dato, og på
følgende måte
Forskningsinstitusjon/avdeling:
Mottaker av data (navn, e-post, telefon):
Formål med bruk:
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BESKRIVELSE AV DATA/FORMÅL:
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Bruk av data begrenses til forskning i mottakende institusjon og det formål som er avtalt.
Ansvarlig leder signerer avtalen og er ansvarlig på vegne av alle som bruker data i prosjektet.
Fiskeridirektoratet og tidspunkt for uttak/overføring skal alltid oppgis som kilde for dataene.
Mottaker av data er gjort oppmerksom på at deler av informasjonen som det gis tilgang til er unntatt fra
offentlighet/av sensitiv karakter på et identifiserbart nivå.
Data må ikke offentliggjøres/videreformidles på et nivå som muliggjør identifisering av de enkelte
enheter/personer dersom disse inneholder sensitiv informasjon.
Annen forsker/forskningsinstitusjon må søke Fiskeridirektoratet direkte.
Forskningsinstitusjoner fra andre land gis ikke tilgang til de sensitive dataene uten at de er anonymisert.
Ved signaturen overtar mottaker ansvaret for å behandle informasjonen i henhold til gjeldende regelverk.
Den som signerer er ansvarlig for at det etableres tilsvarende rutiner med signatur for taushetsplikt ved
overføring av informasjon for alle brukerne av data i dette prosjektet. Dokumentasjonen oppbevares i
forskningsenheten.
Data av ikke-sensitiv karakter kan viderebrukes, men er underlagt NLOD (Norsk lisens for offentlige
data).
Tilleggsvilkår for dataene:
…………………………………………………………………………………………………………………………
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VILKÅR FOR BRUK OG BRUKERE AV DATA:

11.

…………………………………

Dato og signatur. Ansvarlig leder i institusjonen

Dato og signatur. Fiskeridirektoratet

Navn i BLOKKBOKSTAVER

Navn i BLOKKBOKSTAVER

