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Spill deg til kunnskap om personvern

Guri Rebecca Nilsen har akkurat lastet ned spillet på nytt og planlegger å ta noen flere runder i adventstida.

FOTO: Slik ser det ut når du har spilt en modul i personvernspillet og klart sertifiseringen.

Sikresiden har laget spill for studenter og ansatte som trenger kunnskap om
personvernregler ved datainnsamling.

 

Tekst: Helle Friis Knutzen (https://min.usn.no/student/ansattsok/helle-friis-knutzen)

Publiseringsdato: 09.12.2021 15:00

Sist oppdatert: 10.12.2021 13:08

Norske universiteter og høyskoler har, via Sikresiden.no (http://www.sikresiden.no), gått sammen om å lage et
kunnskapsspill om personvern. 

Både studenter, forskere og administrativt ansatte vil kunne ha glede av dette spillet. Du får både grunnleggende og detaljert
kunnskap om personvern og behandling av personopplysninger i studentoppgaver, forskningsprosjekter og
administrasjonsarbeid. 

Morsomt og lærerikt
Guri Rebecca Nilsen studerer sosiologi og sitter i universitetets utvalg for utdanningskvalitet. I skrivende stund rangerer hun
høyest av USN-studenter som har spilt personvernspillet.

– Jeg synes det var både morsomt og lærerikt å spille personvernspillet. Det er fint å kunne leke seg til kunnskap som
jeg har praktisk nytte av i studiene mine. Jeg vil absolutt anbefale alle studenter å prøve spillet. Du har glede av det
både som privatperson og når du skal skrive oppgave. 

https://min.usn.no/student/ansattsok/helle-friis-knutzen
http://www.sikresiden.no/
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Personvernspillet inneholder forskjellige moduler tilpasset ulike målgrupper:

generelle moduler om personvern som alle har nytte av

moduler som handler om forskningsdata

moduler om personopplysninger i studentoppgaver og  

egne moduler for ledere

Alle kan spille alle modulene, men de fleste vil ha mest nytte av de generelle modulene og de som er tilpasset deg.

Som student vil du ha bruk for det du lærer i spillet når du skal skrive en oppgave der du bruker data om mennesker.
Du vil også lære om hvordan du kan dele og lagre slike data. Modulene for forskere og veiledere tilsvarer i en viss
grad dette, men er tilpasset deres behov.  

Administrativt ansatte som behandler personopplysninger i saksbehandling, publiserer bilder eller jobber med annet der
personvern har relevans vil ha nytte av de generelle modulene. 

LES OGSÅ: Du kan lese mer om personvernspillet her. (https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?
da=2210908&key=cXXaArSu8HyXl9No&mode=1&du=16211800)

Slik spiller du
Alle på USN kan laste ned appen ATTENSI SKILLS på mobil eller nettbrett. 

Kode: sikresiden

Du kan også spille spillet på nettsiden https://sikresiden.attensi.com/  (https://sikresiden.attensi.com/)

Du velger selv hvilke og hvor mange moduler du vil spille. Det er viktigst å svare riktig på spørsmålene, men du får
ekstrapoeng for å svare raskt. Har du svart riktig på flesteparten av spørsmålene får du en pokal som et morsomt
sertifiseringsmerke. 

https://go.nanolearning.com/LessonViewer/?da=2210908&key=cXXaArSu8HyXl9No&mode=1&du=16211800
https://sikresiden.attensi.com/
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Spillere med flest poeng topper en ledertavle. Du som synes det er gøy med konkurranse kan finne inspirasjon i å være
synlig blant de 16 beste på ledertavlen.  Det er egne ledertavler for hver modul og en samlet ledertavle for hele spillet.
Ledertavlene finnes på landsbasis, for USN og for "avdeling".

Dersom du ikke vil synes på ledertavla kan du velge å spille anonymt. 

 

  

Mer om personvern
Forskningsavdelingen har laget nettsider på intranettet der både studenter og ansatte kan finne mer utdypende
informasjon om datainnsamling og behandling av personopplysninger i prosjekter.

Nettside om personopplysninger for studenter (https://min.usn.no/startside-student/tjenester-for-
studenter/oppgaveskriving/datainnsamling-og-behandling-av-personopplysninger-i-studentprosjekt/) 

Nettside om forskningsdata og personvern for ansatte (https://min.usn.no/ansatte/vart-usn/vare-
enheter/avdeling-for-forskning-innovasjon-og-internasjonalisering/seksjon-for-forskning-og-
innovasjon/soknadsarbeid/forskningsdata-og-personvern)

Sjekk også bibliotekets nettside om forskningsdata
(https://bibliotek.usn.no/forskerstotte/forskningsdata/datahandteringsplaner/)

I Canvas ligger en tilrettelagt modul om personvern. Her er personvernspillet lenket opp som en av ressursene.
(https://usn.instructure.com/courses/19805)
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