Samtykkeskjema

Innhold
Samtykkeskjema ...................................................................................................................................... 1
Kort versjon ............................................................................................................................................. 2
Bokmål ................................................................................................................................................. 2
Nynorsk................................................................................................................................................ 3
Engelsk ................................................................................................................................................. 4
Lang versjon............................................................................................................................................. 5
Bokmål ................................................................................................................................................. 5
Nynorsk................................................................................................................................................ 8
Engelsk ............................................................................................................................................... 11

Kort versjon
Bokmål
Samtykkeskjema for å behandle personopplysninger
Velkommen til barnefamiliepanelet! Før vi begynner undersøkelsen trenger vi ditt samtykke.
Alle familier i Vestland fylke som har et barn i aldersgruppen 3-17 år er invitert til å delta i
undersøkelsen. Vi stiller spørsmål om deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Svarene skal
brukes til å videreutvikle fritidstilbudet til barn og unge. Dersom du svarer ja til å delta vil du
annethvert år bli bedt om å svare på spørsmål på vegne av ett av dine barn og deg selv.
Vi har tilfeldig trukket ett av barna dine (hvis du har flere enn ett barn) fra Folkeregisteret og kommer
til å stille deg spørsmål om [barns navn]. Vi stiller også bakgrunnsspørsmål om blant annet
husholdningens økonomi og utdanning, og har hentet noen opplysninger fra Folkeregisteret og
Kontakt- og reservasjonsregisteret. I år samarbeider vi med forskningsinstitusjonen Norce, som stiller
spørsmål om mediebruk. Norce bruker dataene til forskningsformål knyttet til temaene mediebruk,
samfunnstilknytning og demokrati.
Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Dersom du velger å delta, kan du trekke samtykket ditt når
som helst uten å oppgi grunn. Eventuelle svar du har bidratt med vil i så fall bli anonymisert.
Bergen kommune og Vestland Fylkeskommune er ansvarlige for behandling av dataene. All
informasjon blir behandlet konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven og EUs
personvernforordning. Vår databehandler (Ideas2Evidence) bruker undersøkelsesverktøyet Confirmit
til å gjennomføre undersøkelsene. Confirmit har kontorer både i og utenfor EØS. Data fra
Barnefamiliepanelet vil alltid være lagret i EØS og i tråd med europeisk lov. I noen sjeldne tilfeller vil
data kunne prosesseres av teknisk personell ved Confirmit i USA. Vi har gjort tiltak for å minimere
denne tilgangen, slik at Barnefamiliepanelet sine data i Confirmit i all hovedsak er utilgjengelig
utenfor EØS.
Dersom du ønsker å delta i undersøkelsen, vennligst velg «Jeg ønsker å delta i Barnefamiliepanelet».
X Jeg ønsker å delta i Barnefamiliepanelet
X Jeg ønsker å lese mer om personvernspørsmål knyttet til undersøkelsen

Nynorsk
Samtykkeskjema for å behandla personopplysningar
Velkomen til barnefamiliepanelet! Før me byrjar undersøkinga treng me samtykke frå deg.
Alle familiar i Vestland fylke som har eit barn i aldersgruppa 3-17 år er inviterte til å delta i
undersøkinga. Me stiller spørsmål om deltaking i kultur-, idretts- og fritidsaktivitetar. Svara skal
nyttast til å vidareutvikla fritidstilbodet til barn og unge. Om du svarar ja til å delta vil du annakvart år
bli beden om å svara på spørsmål på vegne av eitt av barn dine og deg sjølv.
Me har tilfeldig trekt eit av barna dine (om du har fleire enn eit barn) frå Folkeregisteret og kjem til å
stilla deg spørsmål om [barns navn]. Me stiller også bakgrunnsspørsmål om blant anna økonomien i
hushaldet og utdanning, og har henta nokre opplysningar frå Folkeregisteret og Kontakt- og
reservasjonsregisteret. I år samarbeider me med forskingsinstitusjonen Norce, som stiller spørsmål
om mediebruk. Norce nyttar dataa til forskningsføremål knytt til temaa mediebruk,
samfunnstilknyting og demokrati.
Det er frivillig å delta i undersøkinga. Dersom du vel å delta, kan du trekkje samtykket ditt når som
helst utan å oppgje årsak. Eventuelle svar du har bidrege med vil i så fall bli anonymisert.
Bergen kommune og Vestland Fylkeskommune er ansvarleg for behandling av dataa. All informasjon
blir behandla konfidensielt og i tråd med personopplysningslova og EUs personvernforordning. Vår
databehandlar (Ideas2Evidence) nyttar undersøkingsverktøyet Confirmit til å gjennomføre
undersøkinga. Confirmit har kontor både i og utanfor EØS. Data frå Barnefamiliepanelet vil alltid vera
lagra i EØS og i tråd med europeisk lov. I nokre sjeldne tilfelle vil data kunne prosesserast av teknisk
personell ved Confirmit i USA. Me har gjort tiltak for å minimera denne tilgangen, slik at
Barnefamiliepanelet sine data i Confirmit i all hovudsak er utilgjengeleg utanfor EØS.
Om du ynskjer å delta i undersøkinga, velg «Eg ynskjer å delta i Barnefamiliepanelet».
X Eg ynskjer å delta i Barnefamiliepanelet
X Eg ynskjer å lesa meir om personvernspørsmål knytt til undersøkinga

Engelsk
Consent form for the processing of personal data.
Welcome to the Families with children survey! Before we begin the survey, we need your consent.
All the families in Vestland county with a child between 3 to 17 years old are invited to participate in
the survey. We will ask questions about participation in cultural, sports and leisure activities. The
answers will be used to further develop activities for children and young people locally and in the
region. If you agree to participate, you will be asked to answer questions on behalf of one of your
children and about yourself every two years.
We have randomly drawn one of your children (if you have more than one child) from the National
Registry and will ask you questions about [children's names]. We will also ask background questions
such as the household's finances and education and have obtained some information from the
National Population Register and the Contact and Reservation Register. This year we are also working
with the research institution Norce, on questions about media use. Norce uses the data for research
purposes related to the topics of media use, social affiliation and democracy.
Participation in the survey is voluntary. If you choose to participate, you can withdraw your consent
at any time without giving a reason. Any responses you have contributed will then be anonymized.
Bergen Municipality and Vestland County Council are responsible for processing the data. All
information is treated confidentially and in accordance with the Personal Data Act and the EU
General Data Protection Regulation. Our data processor (Ideas2Evidence) uses the Confirmit survey
tool to conduct the surveys. Data from the Families With Children panel will always be stored in the
EEA and comply with European law. In some rare cases, data may be processed by U.S. Technical
Personnel. We have taken steps to minimise this access, so that the Families with Children panel's
data in Confirmit is essentially unavailable outside the EEA.
If you are willing to participate in the survey, please select "I will participate in the Families with
Children" panel.
X I will participate in the Families with Children panel
X I wish to read more about privacy issues related to the survey

Lang versjon
Bokmål
Om Personvernforordningen (GDPR) og samtykke til å behandle personlige data i Bergen
kommunes/Vestland Barnefamiliepanel.
Her presenterer vi personvernsgarantiene våre og gir deg mer informasjon om målet med
undersøkelsen og hva det innebærer å delta. Du blir til slutt spurt om du samtykker til å delta i
undersøkelsen.
Formål
Formålet med Barnefamiliepanelet er å kartlegge bruk av kultur-, idretts- og fritidstilbudet for barn
og unge. Informasjonen vi samler inn skal brukes til å forbedre tilbudet til barnefamilier. I år
samarbeider vi med forskningsinstitusjonen Norce, som stiller spørsmål om mediebruk. Norce bruker
dataene til forskningsformål knyttet til temaene mediebruk, samfunnstilknytning og demokrati.
Hvem er behandlingsansvarlig for de innsamlede dataene?
Bergen kommune ved byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling og Vestland Fylkeskommune
er behandlingsansvarlige. Analysefirmaet ideas2evidence er databehandler og gjennomfører
undersøkelsen på deres vegne.
Hvorfor har jeg blitt invitert til å delta?
Alle som er foreldre til barn i alderen 3 til 17 år og som er folkeregistrert i Vestland fylke er invitert til
å delta. Dataene vi har brukt til å identifisere deg er hentet fra Det Sentrale Folkeregister
(Folkeregisteret). Dataene vi har brukt for å kontakte deg elektronisk er hentet fra Kontakt- og
reservasjonsregisteret.
Hva innebærer det å delta?
Du deltar i dette panelet ved å fylle ut et spørreskjema på nett. Det tar omtrent 15 minutter å
gjennomføre dette spørreskjemaet. Spørreskjemaet spør om ditt barns (ett av dine barns) bruk av
kultur-, idretts- og fritidstilbud. Du blir også spurt om egne (og eventuell samboers/ektefelles) kultur, idretts- og fritidsbruk. Vi stiller spørsmål om den økonomiske situasjonen i husholdningen og de
voksnes utdanning. I tillegg får du spørsmål om medievaner i regi av forskningsinstitusjonen Norce.
I tillegg til svarene du oppgir i spørreundersøkelsen samler vi inn data fra Folkeregisteret og
Kontakt- og reservasjonsregisteret.
Disse dataene er:
Kjønn
Fødsels- og personnummer
Navn
Adresse
Fødeland

Statsborgerskap
Alminnelig inntekt
Sivilstand
Antall barn
Deltakelse er frivillig
Det er frivillig å delta i panelet.
Dersom du velger å delta, kan du trekke samtykket ditt når som helst uten å oppgi grunn. All
informasjon om deg blir da anonymisert. Det har ingen negative konsekvenser for deg dersom du
ikke ønsker å delta eller senere ønsker å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi lagrer og bruker dine data
Vi bruker dataene kun til det formålet vi har oppgitt her.
Vi bearbeider informasjonen konfidensielt og følger regelverket i Personvernforordningen (GDPR):
• Dataene dine er kun tilgjengelige for de som jobber med prosjektene du har samtykket til å
delta i. Dersom du samtykker til å delta i barnefamiliepanelet er dataene dine tilgjengelig for
et begrenset antall personer som arbeider med dette prosjektet i Bergen kommune og
Vestland Fylkeskommune. Dersom du samtykker til å delta i Norce’s forskningsprosjekt er
dataene dine tilgjengelige for de som jobber med forskningsprosjektet «Media Poverty» hos
Norce.
• Ditt navn og kontaktinformasjon blir erstattet med en kode som er lagret på en liste som er
adskilt fra de andre dataene. Datamaterialet blir lagret i kryptert format på egen server med
tilgangskontroll.
• Bergen kommune har rett til å overlevere data om deg til forskningsprosjekter, også
persondata, gitt at disse forskningsprosjektene søker Bergen kommune ig har hjemmel for å
behandle opplysningene.
• Ideas2evidence er prosjektets databehandler med ansvar for innsamling, bearbeiding og
lagring av dataene.
• Barnefamiliepanelet sin databehandler (Ideas2Evidence) benytter surveyverktøyet Confirmit
til gjennomføring og håndtering av undersøkelsene. Verktøyet er et globalt velrenommert
programvaresystem for gjennomføring av internettundersøkelser, og benyttes av en rekke
store surveyorganisasjoner. Confirmit har kontorer både i og utenfor EØS. Data fra
Barnefamiliepanelet vil alltid være lagret i EØS og i tråd med europeisk lov. I noen sjeldne
tilfeller vil data kunne prosesseres av teknisk personell ved Confirmit i USA. Vi har gjort tiltak
for å minimere denne tilgangen, slik at Barnefamiliepanelet sine data i Confirmit i all
hovedsak er utilgjengelig utenfor EØS. Resultater fra undersøkelsen er anonyme og kan ikke
bli koblet til deg personlig.
Hva skjer med dataene dine når prosjektet avsluttes?
Prosjektet avsluttes etter planen 1. desember 2030. Ved behov for utvidelse av prosjektet utover den
planlagte tidsperioden vil vi spørre om nytt samtykke. Når prosjektet er avsluttet vil data som kan
identifisere deg (som navn og fødselsnummer), samt informasjon om adresse, bli anonymisert.

Unntak til dette vil kunne være om dataene blir brukt til vitenskapelige eller statistiske formål, etter
Artikkel 5 i Personvernforordningen.
Dine rettigheter
Så lenge du er identifiserbar i datamaterialet har du rett til:
• Å ha tilgang til persondataene som er registrert om deg
• Få rettet persondata som handler om deg
• Få persondata om deg slettet
• Få kopi av persondata vi har om deg og
• Sende klage til personvernombud eller Datatilsynet om behandlingen av dine data.
Hva gir oss retten til å behandle data om deg?
Vi behandler data om deg basert på samtykke. Dette er hjemlet i Personvernforordningens artikkel 6
(1)(a).
Hvor kan jeg få mer informasjon?
Bergen kommunes nettsider om Barnefamiliepanelet:
https://www.bergen.kommune.no/barnefamiliepanelet
Vestland fylkeskommunes nettsider om Barnefamiliepanelet:
https://www.vestlandfylke.no/statistikk-kart-og-analyse/barnefamiliepanelet-2022
Norces nettsider om prosjektet «Media poverty»:
https://www.norceresearch.no/prosjekter/media-poverty
Dersom du har spørsmål om prosjektet eller vil utøve noen av rettighetene dine kan du kontakte:
Bergen kommune: Åsgeir Kjetland Rabben (asgeir.rabben@bergen.kommune.no)
Bergen kommune: William Hazell (william.hazell@bergen.kommune.no)
Bergen kommunes personvernombud: personvernombud@bergen.kommune.no
Norce: Ivar Eimhjellen (ivei@norceresearch.no)
Ideas2evidence: Øivind Skjervheim, Seniorutreder oivind.skjervheim@ideas2evidence.com
X Jeg ønsker å delta i Barnefamiliepanel
X Jeg ønsker ikke å delta

Nynorsk
Om Personvernforordninga (GDPR) og samtykke til å behandla personlege data i Bergen
kommunes/Vestland Barnefamiliepanel.
Her presenterer me personvernsgarantiane våre og gjev deg meir informasjon om målet med
undersøkinga og kva det inneber å delta. Du blir til slutt spurd om du samtykkjer til å delta i
undersøkinga.
Formål
Formålet med Barnefamiliepanelet er å kartleggja bruk av kultur-, idretts- og fritidstilbodet for barn
og unge. Informasjonen me samlar inn skal nyttast til å forbetre tilbodet til barnefamiliar. I år
samarbeider me med forskingsinstitusjonen Norce, som stiller spørsmål om mediebruk. Norce nyttar
dataa til forskingsformål knytt til temaa mediebruk, samfunnstilknyting og demokrati.
Kven er behandlingsansvarleg for dei innsamla dataa?
Bergen kommune ved byrådsavdeling for kultur, mangfald og likestilling og Vestland Fylkeskommune
er behandlingsansvarleg. Analysefirmaet ideas2evidence er databehandlar og gjennomfører
undersøkinga på deira vegne.
Kvifor har eg blitt invitert til å delta?
Alle som er foreldre til barn i alderen 3 til 17 år og som er folkeregistrert i Vestland fylke er inviterte
til å delta. Dataa me har brukt til å identifisera deg er henta frå Det Sentrale Folkeregister
(Folkeregisteret). Dataa me har brukt for å kontakta deg elektronisk er henta frå Kontakt- og
reservasjonsregisteret.
Kva inneber det å delta?
Du deltar i dette panelet ved å fylla ut eit spørjeskjema på nett. Det tek om lag 15 minutt å
gjennomføra dette spørjeskjemaet. Spørjeskjemaet spør om barnet ditt (eitt av barna dine) sin bruk
av kultur-, idretts- og fritidstilbod. Du blir også spurd om eigen (og eventuell sambuars/ektefelles)
kultur-, idretts- og fritidsbruk. Me stiller spørsmål om den økonomiske situasjonen i hushaldet og dei
vaksne si utdanning. I tillegg får du spørsmål om medievanar i regi av forskingsinstitusjonen Norce.
I tillegg til svara du gjev i spørjeundersøkinga samlar me inn data frå Folkeregisteret og Kontakt- og
reservasjonsregisteret.
Desse dataa er:
Kjønn
Fødsels- og personnummer
Namn
Adresse
Fødeland
Statsborgarskap
Alminneleg inntekt
Sivilstand
Talet på barn

Deltaking er frivillig
Det er frivillig å delta i panelet.
Dersom du vel å delta, kan du trekkja samtykket ditt når som helst utan å oppgje årsak. All
informasjon om deg vert då anonymisert. Det har ingen negative konsekvensar for deg om du ikkje
ynskjer å delta eller seinare ynskjer å trekkja deg.
Ditt personvern – korleis me lagrar og brukar dine data
Me brukar dataa kun til det formålet me har oppgitt her.
Me tilarbeider informasjonen konfidensielt og følgjer regelverket i Personvernforordninga (GDPR):
• Dataa dine er kun tilgjengeleg for dei som jobbar med prosjekta du har samtykka til å delta i.
Dersom du samtykkjer til å delta i barnefamiliepanelet er dataa dine tilgjengeleg for eit
begrensa antal personar som arbeider med dette prosjektet i Bergen kommune og Vestland
Fylkeskommune. Om du samtykkjer til å delta i Norce’s forskingsprosjekt er dataa dine
tilgjengelege for dei som jobbar med forskingsprosjektet «Media Poverty» hjå Norce.
• Namnet ditt og kontaktinformasjonen vert erstatta med ein kode som er lagra på en liste
som er skilt frå dei andre dataa. Datamaterialet vert lagra i kryptert format på eigen sørvar
med tilgangskontroll.
• Bergen kommune har rett til å overlevere data om deg til forskingsprosjekt, også persondata,
gitt at desse forskingsprosjekta søkjer Bergen kommune og har heimel for å behandla
opplysningane.
• Ideas2evidence er prosjektets databehandlar med ansvar for innsamling, tilarbeiding og
lagring av dataa.
• Barnefamiliepanelet sin databehandlar (Ideas2Evidence) nyttar surveyverktøyet Confirmit til
gjennomføring og handtering av undersøkingane. Verktøyet er et globalt velrenommert
programvaresystem for gjennomføring av internettundersøkingar, og vert nytta av ein rekkje
store surveyorganisasjonar. Confirmit har kontor både i og utanfor EØS. Data frå
Barnefamiliepanelet vil alltid være lagra i EØS, og følgje europeisk lov. I nokre sjeldne tilfelle
vil data kunne prosesserast av teknisk personell ved Confirmit i USA. Me har gjort tiltak for å
minimere denne tilgangen, slik at Barnefamiliepanelet sine data i Confirmit i all hovudsak er
utilgjengeleg utanfor EØS. Resultata frå undersøkinga er anonyme og kan ikkje koplast til deg
personleg.
Kva skjer med dataa dine når prosjektet vert avslutta?
Prosjektet vert etter planen avslutta 1. desember 2030. Ved behov for utviding av prosjektet utover
den planlagde tidsperioden vil me spørja om nytt samtykke. Når prosjektet er avslutta vil data som
kan identifisera deg (som namn og fødselsnummer), samt informasjon om adresse, bli anonymisert.
Unntak til dette vil kunne vere om dataa blir brukt til vitskapelege eller statistiske formål, etter
Artikkel 5 i Personvernforordninga.
Dine rettigheiter
Så lenge du er identifiserbar i datamaterialet har du rett til:
• Å ha tilgang til persondataa som er registrert om deg

•
•
•
•

Få retta persondata som handlar om deg
Få persondata om deg sletta
Få kopi av persondata me har om deg, og
Senda klage til personvernombud eller Datatilsynet om behandlinga av dine data.

Kva gjev oss retten til å behandla data om deg?
Me behandlar data om deg basert på samtykke. Dette er heimla i Personvernforordningas artikkel 6
(1)(a).
Kvar kan eg få meir informasjon?
Bergen kommunes nettsider om Barnefamiliepanelet:
https://www.bergen.kommune.no/barnefamiliepanelet
Vestland fylkeskommunes nettsider om Barnefamiliepanelet:
https://www.vestlandfylke.no/statistikk-kart-og-analyse/barnefamiliepanelet-2022
Norces nettsider om prosjektet «Media poverty»:
https://www.norceresearch.no/prosjekter/media-poverty
Om du har spørsmål om prosjektet eller vil utøva nokre av rettigheitene dine kan du kontakte:
Bergen kommune: Åsgeir Kjetland Rabben (asgeir.rabben@bergen.kommune.no)
Bergen kommune: William Hazell (william.hazell@bergen.kommune.no)
Bergen kommunes personvernombud: personvernombud@bergen.kommune.no
Norce: Ivar Eimhjellen (ivei@norceresearch.no)
Ideas2evidence: Øivind Skjervheim, Seniorutreder oivind.skjervheim@ideas2evidence.com
X Eg ynskjer å delta i Barnefamiliepanelet
X Eg ynskjer ikkje å delta

Engelsk
About the General Data Protection Regulation (GDPR) and consent to process personal data in the
Bergen Municipality/Vestland Families with children panel.
In this text we present our privacy guarantees and give you more information about the objective of
the survey and what it means to participate. You will then be asked if you agree to participate in the
panel.
Purpose
The purpose of the Families with children panel is to map the use of cultural, sports and leisure
activities for children and young people. The information we collect will be used to improve the
provision to families with children. This year we are also working with the research institution Norce
with questions about media use. Norce uses the data for research purposes related to the topics of
media use, social affiliation and democracy.
Who is the data controller for the collected data?
Bergen Municipality (Bergen kommune) at the City Council Department for Culture, Diversity and
Equality and Vestland County Council (Vestland fylkeskommune) are responsible for the processing.
The firm ideas2evidence is a data processor and conducts the survey on their behalf.
Why have I been invited to participate?
Everyone who is the parent of children aged 3 to 17 years and who is registered in Vestland county is
invited to participate. The data we have used to identify you is taken from the Central Population
Register (Folkeregisteret). The data we have used to contact you electronically is taken from the
Contact and Reservation Register.
What does it mean to participate?
You participate in this panel by completing an online questionnaire. It takes about 15 minutes to
complete this questionnaire. The questionnaire asks about your child's (one of your children's) use of
cultural, sports and leisure activities. You will also be asked about your own (and any
cohabitant/spouse's) culture, sports and leisure use. We ask questions about the economic situation
in the household and the education of adults. In addition, you will be asked about media habits
under the auspices of the research institution Norce.
In addition to the answers you provide in the survey, we collect data from the National Population
Register and the Contact and Reservation Register.
This data is:
Gender
Birth and social security number
Name
Address
Country of birth
Citizenship
Ordinary income

Marital status
Number of children
Participation is voluntary
It is voluntary to participate in the panel.
If you choose to participate, you can withdraw your consent at any time without giving a reason. All
information about you will then be anonymized. It has no negative consequences for you if you do
not wish to participate or later wish to withdraw.
Your privacy – how we store and use your data
We use the data only for the purposes we have stated here.
We process the information confidentially and comply with GDPR regulations:
• Your data is only available to those working on the projects you have agreed to participate in.
If you agree to participate in the Families with children panel, your data is available to a
limited number of people working on this project in Bergen municipality and Vestland County
Municipality. If you agree to participate in Norce's research project, your data is available to
those working on the research project "Media Poverty" at Norce.
• Your name and contact information will be replaced with a code stored on a list that is
separate from the other data. The data material is stored in encrypted format on its own
server with access control.
• The Municipality of Bergen has the right to hand over data about you to research projects,
including personal data, provided that these research projects apply to the Municipality of
Bergen in order to process the data.
• Ideas2evidence is the project's data processor responsible for the collection, processing and
storage of the data.
• The Children's Family Panel's data processor (Ideas2Evidence) uses the Confirmit survey tool
to carry out and manage the surveys. The tool is a globally reputable software system for
conducting internet surveys, and is used by a number of large survey organizations. Data
from the Families With Children panel will always be stored in the EEA and comply with
European law. In some rare cases, data may be processed by U.S. Technical Personnel. We
have taken steps to minimize this access, so that the Families with Children's Panel's data in
Confirmit is essentially unavailable outside the EEA. Results from the survey are anonymous
and cannot be linked to you personally.
What happens to your data when the project ends?
The project is scheduled to end on 1 December 2030. If the project is to continue beyond the
planned period, we will ask for new consent. When the project is completed, data that can identify
you (such as your name and national identity number), as well as information about your address,
will be anonymized. Exceptions to this may be whether the data is used for scientific or statistical
purposes, pursuant to Article 5 of the GENERAL DATA Protection Regulation.
Your rights
As long as you are identifiable in the data material, you have the right to:

•
•
•
•
•

Have access to the personal data registered about you
Get personal data that's about you corrected
Get personal data about you deleted
Get a copy of personal data we have about you and
Submit a complaint to the Data Protection Officer or the Norwegian Data Protection
Authority about the processing of your data.

What gives us the right to process data about you?
We process data about you based on consent. This is set out in Article 6 (1)(a) of the General Data
Protection Regulation.
Where can I get more information?
Bergen Municipality's website on the Families with children panel:
https://www.bergen.kommune.no/barnefamiliepanelet
Vestland County Council's website on the Families with children panel:
https://www.vestlandfylke.no/statistikk-kart-og-analyse/barnefamiliepanelet-2022
Norce's website on the project "Media poverty":
https://www.norceresearch.no/prosjekter/media-poverty
If you have any questions about the project or would like to exercise any of your rights, please
contact:
Bergen Municipality: Åsgeir Kjetland Rabben (asgeir.rabben@bergen.kommune.no)
Bergen Municipality: William Hazell (william.hazell@bergen.kommune.no)
Bergen Municipality's Data Protection Officer: personvernombud@bergen.kommune.no
Norce: Ivar Eimhjellen (ivei@norceresearch.no)
Ideas2evidence: Øivind Skjervheim, Senior Oivind.skjervheim@ideas2evidence.com
X I will participate in the Families with children panel.
X I don't want to participate.

