
Bruk av personvernspillet
• Organisering

• Hva man får

• Bestilling og kostander

• Demobruker for beslutningstakere
sikresiden.no

Håndterer du 
person- 

opplysninger 
om andre? 

Lær mer 
med

personvern-
spillet!

Personvernspillet gir ansatte og studenter interaktiv trening i grunnleggende personvern,
og bidrar til etterlevelse av personvernregelverket



Spilling kan initieres nedenfra eller ovenfra
Alle studenter og ansatte kan selv 
registrere seg med e-postadresse og mobilnummer
og begynne å spille på eget initiativ

For strukturert opplæring av en gruppe 
f.eks en klasse eller seksjon, etableres en spillenhet
med en leder som arrangerer kick-off og følger opp sine.
En slik spillenhet får egen highscoreliste og kan konkurrere internt.



 Spillenhet

Leder for spillenhet

 Spillenhet

Spillkoordniator 

Leder for spillenhetFor strukturert opplæring av en 
(gruppe) spillenhet, har man en leder,
(personaleder/ veileder/ lærer etc.)
som arr. kick-off og følger opp spillingen

i egen spillenhet.

En spillenhet bør ikke være større enn 
at alle i gruppen kan følges opp
på en god måte (Mmin. 20, max. 60 anbefales.
Kan være mindre enn 20.)

Alle virksomheter må ha en
spillkoordinator som er driver
og sentrale administrator

Opplæringen bør knyttes til 
styrende dokumenter
og legges inn i opplæringsplaner



Hvem bør være spillkoordinator
for personvernspillet?

En med personvernopplæring som del av rollen sin
• Personvernombud
• Personvernrådgiver  eller -koordinator
• Informasjonssikkerhetsrådgiver, CiSO
• Beredskapsrådgiver
• Forskningsrådgiver

«Vi, som får personvernspillet ferdig, kommer rett til desserten»
(spillkoordinator)



• På Teslarommet på Gløshaugen

• I kulissene på samfundet

• Middag på Britannia

• I krypten på Nidarosdomen

Rollen spillkoordinator
• Er driver for bruk av personvernspillet i virksomheten 
• Bestiller personvernspillet på vegne av virksomheten
• Får opplæring og hjelp 

• E-læringskurs 
• Oppstartsmøte
• Hjelp fra support@sikresiden.no

• Får enkelt adminverktøy slik at man kontinuerlig
får oversikt over spillingen i virksomheten
og i de ulike spillenhetene.

mailto:support@sikresiden.no


Dashboard med oversikt over spillgjennomføringen, 
for å kunne følge opp spillerne og dokumentere gjennomført spilling i ettertid.



Implementeringsstøtte

• Presentasjon til kick-off i virksomheten
• Mal for kommunikasjonsplan

Materiell
• Diplom
• Rollups (mal)
• Kameradeksel (mal)
• Plakater (A3 og til digitale infoskjermer)

tildeles

for sertifisering av kunnskapspillet

for sikresiden.no for instutisjonen

DiPLOM

Du har rett til et privatliv. 
Du bestemmer over 

opplysningene om deg selv. 
Kjenn til dine rettigheter.

PERSONVERN



Kostandene ved bruk av kunnskapsspill
fra sikresiden.no er rimelig fordi vi i sikresiden.no:

• har fått gunstig pris på spillplattform og spillisenser fra Attensi
• lager alt innholdet i spillene selv
• lager opplegg og administrerer spillgjennomføring selv
• gir dere support selv
• designer ferdig materiell for promotering av spillet,

som dere kan ta i bruk 

Kontakt post@sikresiden.no for å få pristilbud for din virksomhet

mailto:post@sikresiden.no


Personvernspillet gir
• Grunnopplæring av mange til lav kost

• Enkel administrasjon, selvregistrering

• Relevante temaer, tilpasset UH-sektoren

• Bidrar til oppfylling av lovkrav

• Dokumentasjon ved tilsyn og revisjoner

(KD anbefaler bruk av sikresiden.no)

Bestilling

Kontakt oss på post@sikresiden.no for å få et pristilbud
på hva det vil koste for din virksomhet å bruke spillet.

Mer informasjon og bestillingsskjema finnes på 
sikresiden.no/kunnskapsspill

mailto:post@sikresiden.no
https://www.sikresiden.no/kunnskapsspill


Er du beslutningstaker?

Vil du prøve spillet før du tar en beslutning 
om å bestille det på vegne av din virksomhet?

Send mail med navn, mobilnummer og rolle/stilling til
post@sikresiden.no, så får du en testbruker.

mailto:post@sikresiden.no


Hvordan spille?
• På mobiltelefon (iPhone og Android) eller

PC/ laptop/ nettbrett.

• Du laster ned spillet som app,
eller du kan spille fra nettsiden:
sikresiden.attensi.com,
bedriftskode: sikresiden

• Registrer deg med telefonnummer,
legg inn kode fra SMS, velg tilhørighet
SPILL!



Kontakt:
post@sikresiden.no


