Retningslinjer for adgang til Netarkivet
1. Adgang til Netarkivet gives kun til forskningsformål efter ansøgning.
2. Ansøgningen skal indeholde en angivelse af formålet med forskningsaktiviteten, forskningsprojektets varighed samt oplysninger om, hvorvidt forskningsaktiviteten tilsigter at behandle
personoplysninger, herunder om der tilsigtes at behandle følsomme personoplysninger. 1
3. Såfremt det tilsigtes at behandle følsomme personoplysninger, henvises ansøgeren til
Datatilsynet.
4. Såfremt det ikke tilsigtes at behandle følsomme personoplysninger, kan Netarkivets
administration behandle ansøgningen.
5. Ved imødekommelse af ansøgninger om til forskningsformål at få adgang til Netarkivet
fastsættes der følgende vilkår for benyttelsen:
•

Såfremt det i forbindelse med forskningsprojektets gennemførelse skulle vise sig, at der
alligevel skal behandles (dvs. bruges) følsomme persondata, skal aktiviteten i Netarkivet
straks indstilles og Netarkivets administration orienteres herom. Der skal dernæst straks
rettes henvendelse til Datatilsynet med henblik på indhentelse af den fornødne tilladelse til
behandlingen.

•

De personoplysninger 2, der gives adgang til, må kun anvendes til det angivne formål.

•

Personoplysninger må ikke senere bruges til andre formål.

•

Personoplysninger må kun videregives, hvis Datatilsynet har givet tilladelse til det.

•

Personoplysninger skal slettes efter endt brug eller inden for en fastsat tidsfrist.

•

Der identificeres en dataansvarlig (normalt ansøgeren) for de i det videregivne materiale
indeholdte personoplysninger.

•

Aktiviteten i Netarkivet logges som beskrevet i sikkerhedsbekendtgørelsens § 19. 3

•

Der foretages kontrol med afviste adgangsforsøg. 4

•

Ansøgerne og den dataansvarlige (hvis de ikke er identiske) underskriver en erklæring om at
forpligte sig til at overholde disse vilkår.

1

Følsomme personoplysninger er oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller
filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle
forhold.
Oplysninger om rent private forhold anses også for at være følsomme. Det drejer sig om oplysninger om
strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og lignende følsomme privatlivsoplysninger, f.eks. om interne
familieforhold.

2

Når det ikke er nærmere specificeret, hvilken slags personoplysninger, det vedrører, gælder det alle
personoplysninger, dvs. også almindelige oplysninger som f.eks. navn og adresse.

3

Logning

§ 19. Der skal foretages maskinel registrering (logning) af alle anvendelser af personoplysninger. Registreringen
skal mindst indeholde oplysning om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de
anvendte oplysninger vedrørte, eller det anvendte søgekriterium. Loggen skal opbevares i 6 måneder,
hvorefter den skal slettes. Myndigheder med et særligt behov kan opbevare loggen i op til 5 år.
4

Kontrol med afviste adgangsforsøg

§ 18. Der skal foretages registrering af alle afviste adgangsforsøg. Hvis der inden for en fastsat periode er
registreret et nærmere fastsat antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg fra samme arbejdsstation
eller med samme brugeridentifikation, skal der blokeres for yderligere forsøg. Der skal løbende ske opfølgning i
myndigheden.

