
Formål og behandlingsgrunnlag for Safespring STaaS ved [NAVN PÅ 

INSTITUSJONEN] 

 

Vurdering av formål  

Safespring STaaS skal brukes som personlig lagringsområde for studenter og ansatte ved 

[NAVN PÅ INSTITUSJONEN], og til deling av dokumenter og data. Dette inkluderer tekst-, 

bilde-, video- og lydfiler, metadata om disse filene og data om brukeraktivitet som logges i 

Safespring STaaS. Det betyr at Safespring STaaS er et skybasert alternativ eller supplement 

til lokale hjemme- og fellesområder som i dag tilbys via [NAVN PÅ INSTITUSJONEN] sitt 

datanettverk. 

Safespring STaaS skal ikke brukes til lagring, deling eller annen behandling av sensitive 

personopplysninger eller til langtidslagring av arkivverdige dokumenter eller data.  

 

Vurdering av behandlingsgrunnlag  

Mange av de dokumenter og data som lagres og deles i Safespring STaaS er 

personopplysninger. Det samme gjelder metadata og data om brukeraktivitet som logges i 

Safespring STaaS. [NAVN PÅ INSTITUSJONEN] må derfor ha et lovlig grunnlag 

(behandlingsgrunnlag) for den lagring, deling og annen behandling av personopplysninger 

som skjer i Safespring STaaS.   

Denne vurderingen av behandlingsgrunnlag tar utgangspunkt i reglene i EUs 

personvernforordning (GDPR), jf. forordningens artikkel 6. Vurderingene inkluderer kun de 

grunnlagene som vi per i dag kan være relativt sikre på vil kunne benyttes med hensyn til 

Safespring STaaS. 

Lagring, deling og annen behandling av personopplysninger i Safespring STaaS kan basere 

seg på følgende behandlingsgrunnlag: 

ENTEN     

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av et frivillig, informert og 

uttrykkelig samtykke fra hver enkelt sluttbruker – student eller ansatt (jf. EUs 

personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 7). Sluttbrukerne kan fritt velge å 



enten benytte Safespring STaaS eller lokale hjemme- og fellesområder til lagring og deling 

av dokumenter og data, eventuelt at begge løsningene benyttes side om side. [NAVN PÅ 

INSTITUSJONEN] vil informere sluttbrukerne om at Safespring STaaS er et frivillig 

alternativ til lokale hjemme- og fellesområder, og at det er opp til hver enkelt å avgjøre om 

han/hun ønsker å benytte Safespring STaaS eller ikke.  

Før sluttbrukerne avgjør om de ønsker å benytte Safespring STaaS eller ikke, vil [NAVN PÅ 

INSTITUSJONEN] informere brukeren om de forhold som følger av artikkel 13 i EUs 

personvernforordning. Det inkluderer blant annet hva Safespring STaaS kan brukes til, 

kontaktinformasjon til [NAVN PÅ INSTITUSJONEN] sitt personvernombud, hvilke 

rettigheter brukeren har, om personopplysninger overføres til tredjeland og hva grunnlaget for 

overføringen i så fall er. Brukeren vil også gjøres oppmerksom på at dersom han/hun velger å 

benytte Safespring STaaS, er denne handlingen å forstå som et samtykke til den behandling 

av personopplysninger som skjer i Safespring STaaS. Videre vil brukeren bli informert om at 

samtykke når som helst kan trekkes tilbake ved å avslutte anvendelsen av Safespring STaaS, 

og ved å slette eller laste ned dokumenter og data til lokale eller personlige lagringsløsninger. 

Til slutt vil brukeren bli informert om de vilkår som gjelder for anvendelse av Safespring 

STaaS. Dette inkluderer retningslinjer for akseptabel bruk og hvor lenge dokumenter og data 

vil bli oppbevart etter at brukeren har sluttet ved [NAVN PÅ INSTITUSJONEN]. 

ELLER 

Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av (i) arbeidsavtalen med den 

ansatte og (ii) et frivillig, informert og uttrykkelig samtykke fra hver enkelt student (jf. 

EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b, artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 7).  

Administrativt og/eller vitenskapelige ansatte ved [NAVN PÅ INSTITUSJONEN] pålegges å 

benytte Safespring STaaS til lagring og deling av dokumenter og data. Det betyr at 

Safespring STaaS er et arbeidsredskap som [NAVN PÅ INSTITUSJONEN] stiller til 

rådighet for den ansatte slik at han eller hun kan utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til 

arbeidsavtalen. Ved pålagt bruk har den ansatte krav på informasjon om de forhold som 

følger av artikkel 13 i EUs personvernforordning. Det inkluderer blant annet hva tjenesten 

kan brukes til, kontaktinformasjon til [NAVN PÅ INSTITUSJONEN] sitt personvernombud, 

hvilke rettigheter sluttbrukerne har, om personopplysninger overføres til tredjeland og hva 

grunnlaget for overføringen i så fall er.  



Studenter ved [NAVN PÅ INSTITUSJONEN] kan fritt velge å enten benytte Safespring 

STaaS eller lokale hjemme- og fellesområder til lagring og deling av dokumenter og data, 

eventuelt at begge løsningene benyttes side om side. Før studenten avgjør om han/hun ønsker 

å benytte Safespring STaaS eller ikke, vil [NAVN PÅ INSTITUSJONEN] informere 

studenten om de forhold som følger av artikkel 13 i EUs personvernforordning. Det 

inkluderer blant annet hva Safespring STaaS kan brukes til, kontaktinformasjon til [NAVN 

PÅ INSTITUSJONEN] sitt personvernombud, hvilke rettigheter studenten har, om 

personopplysninger overføres til tredjeland og hva grunnlaget for overføringen i så fall er. 

Studenten vil også gjøres oppmerksom på at dersom de velger å benytte Safespring STaaS, er 

denne handlingen å forstå som et samtykke til den behandling av personopplysninger som 

skjer i Safespring STaaS. Videre vil studenten bli informert om at samtykke når som helst 

kan trekkes tilbake ved å avslutte bruken av Safespring STaaS, og ved å slette eller laste ned 

dokumenter og data til lokale eller personlige lagringsløsninger. Til slutt vil studenten bli 

informert om de vilkår som gjelder for bruk av Safespring STaaS. Dette inkluderer 

retningslinjer for akseptabel bruk og hvor lenge dokumenter og data vil bli oppbevart etter at 

studenten har sluttet ved [NAVN PÅ INSTITUSJONEN]. 

 

 

 


