
SUDARCO workshop 24. og 25. april – ditt personvern 

 Bærekraftig forvaltning av økt menneskelig aktivitet i Polhavet 

Formål 

SUDARCO er et femårig forskningsprosjekt (2022-2026) med formål å produsere og formidle kunnskap om 

endringsmønstre av havisutbredelsen i Polhavet, og fremme forvaltningsimplikasjoner for nåværende og fremtidig 

menneskelig aktivitet i området. Resultatene vil bli formidlet til relevante offentlige og private instanser, og vil kunne 

gjenbrukes i andre prosjekter og/eller undervisning.  

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Paul Dodd ved Norsk Polarinstitutt er koordinator for hele prosjektet. Denne workshopen koordineres av Maaike 

Knol-Kauffman ved UiT Norges arktiske universitet, Saskia Trubbach ved Norsk Institutt for Vannforskning, Lis 

Lindal Jørgensen ved Havforskningsinstituttet og Eva Leu ved Akvaplan-Niva. SUDARCO er finansiert gjennom 

Fram Nordområdesenteret for klima- og miljøforskning med midler fra Klima- og Miljødepartementet.  

Hva innebærer det for deg å delta i workshopen? 

Hvis du velger å delta i workshopen, innebærer det at ditt navn og din arbeidsgiver er registrert på en liste med 

deltakere. Denne listen skal være tilgjengelig for de som er registrert til workshopen og til forskere i SUDARCO 

prosjektet, men skal ikke publiseres. Vi vil skrive notater fra workshopen, som vi vil sammenstille i et skriftlig 

arbeid. Bilder fra workshopen kan bli delt på Framsenterets nettside, samt de ulike samarbeidende 

institusjonenes nettsider.  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene i 

samsvar med personvernregelverket. Vi vil unngå at individuelle deltakerne vil kunne gjenkjennes i publikasjoner. 

Dine opplysninger slettes ved prosjektslutt i 2026. 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

− innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene, 

− å få rettet personopplysninger om deg,  

− å få slettet personopplysninger om deg, og 

− å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Ved at du registrerer deg til workshopen gir du oss samtykke til å behandle personopplysninger som beskrevet 

over. Norsk senter for forskningsdata har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i 

samsvar med personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: UiT Norges arktiske 

universitet ved Maaike Knol-Kauffman, eller UiTs fungerende personvernombud Sølvi Brendeford Anderssen (e-

post: personvernombud@uit.no telefon: 776 46 322) 
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