Oversikt over SSBs meldinger om
behandling av personopplysninger
Virksomheter som oppretter personvernombud er fritatt fra plikten til å melde fra til
Datatilsynet om behandling av personopplysninger, jf. personopplysningsforskriften § 7-12.
Personvernombudet skal i stedet selv føre en offentlig tilgjengelig oversikt over meldinger om
virksomhetens behandling av personopplysninger. Oversikten finner du nedenfor.

Melding: Utarbeidelse av offisiell statistikk
Behandlingsansvarliges navn, adresse og dennes eventuelle representant:
Statistisk sentralbyrå v/administrerende direktør, Postboks 8131 Dep, 0033 OSLO
Hvem har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter
(stillingsbetegnelse):
Sikkerhetsrådgiver
Formålet med behandlingen:
Utarbeide offisiell statistikk som skal gi allmennheten, næringslivet og myndighetene
kunnskap om samfunnets struktur, utvikling og virkemåte.
Slik kunnskap styrker demokratiet, og gir grunnlag for bærekraftig økonomisk, sosial og
miljømessig utvikling.
Den offisielle statistikk utarbeides på et uavhengig grunnlag, har høy kvalitet og gis vid
spredning som et felles gode for samfunnet.
Beskrivelse av hvilken type opplysninger som behandles:
Opplysninger hentet direkte fra den enkelte registrerte i form av spørreundersøkelser, typisk
opplysning om atferd og holdninger til sentrale samfunnsspørsmål. Hovedtyngden av
opplysningene er imidlertid hentet fra administrative datasystemer i statsforvaltningen, f.eks.
fra skattemyndighetene (inntekt), trygdeetaten (trygd), arbeidsmarkedsetaten (sysselsetting),
skoleverket (utdanning) og folkeregisteret.
Hvor opplysningene er hentet fra:
Den registrerte selv, og/eller fra andre offentlige organ (se over).
Om opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker:
I henhold til statistikkloven skal SSB gi opplysninger til statistisk bruk for forskningsformål
og for offentlig planlegging (stl § 3-1 d). Opplysningene avidentifiseres før slik utlevering.
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Melding: Forskning og analyse
Behandlingsansvarliges navn, adresse og dennes eventuelle representant:
Statistisk sentralbyrå v/administrerende direktør, Postboks 8131 Dep, 0033 OSLO
Hvem har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter
(stillingsbetegnelse):
Sikkerhetsrådgiver
Formålet med behandlingen:
Utarbeide offisiell statistikk som skal gi allmennheten, næringslivet og myndighetene
kunnskap om samfunnets struktur, utvikling og virkemåte.
Slik kunnskap styrker demokratiet, og gir grunnlag for bærekraftig økonomisk, sosial og
miljømessig utvikling.
Den offisielle statistikk utarbeides på et uavhengig grunnlag, har høy kvalitet og gis vid
spredning som et felles gode for samfunnet.
Beskrivelse av hvilken type opplysninger som behandles:
Opplysninger samlet inn for bruk i offisiell statistikk
Hvor opplysningene er hentet fra:
Opplysninger som allerede er samlet inn av SSB til bruk i offentlig statistikk.
Om opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker:
I henhold til statistikkloven skal SSB gi opplysninger til statistisk bruk for forskningsformål
og for offentlig planlegging (stl § 3-1 d). Opplysningene avidentifiseres før slik utlevering.
I forbindelse med egen forskning/analyse utleveres det svært sjelden personopplysninger til
andre. Dersom egen forskning samarbeider med eksterne forskere om et konkret prosjekt, kan
det i enkelttilfeller tenkes utveksling av personopplysninger.
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