SSB-ref: WEBSAKNR

Norsk senter for forskningsdata (NSD)/Statistisk sentralbyrå (SSB)
(senere kalt NSD/SSB)

har inngått avtale om bruk av microdata.no med
INSTITUSJON
(senere kalt Institusjonen)

1. Innmelding
Ved å inngå denne avtalen tegner Institusjonen abonnement på microdata.no og får rett til å melde inn
brukere etter vilkårene som er tilgjengelig på microdata.no. Vilkårene vil kunne endres og vil da bli
oppdatert på microdata.no. Brukerne vil bli rutinemessig varslet om endringer i vilkårene. Brukerne må
være ansatte eller mastergrads- og doktorgradsstudenter tilknyttet institusjonen. Disse kan bruke
microdata.no til å utarbeide statistiske resultater og analyser, herunder forskning. Innmelding og tilgang for
brukere forutsetter gyldig abonnement. For ansatte gjelder innmeldingen i 24 måneder fra
innmeldingsdatoen eller til institusjonens abonnement opphører (det som inntreffer først). For mastergradsog doktorgradsstudenter gjelder innmeldingen i 12 måneder fra innmeldingsdatoen eller til institusjonens
abonnement opphører (det som inntreffer først).
Ved å signere denne avtalen tegner institusjonen abonnement på microdata.no og aksepterer de til enhver tid
gjeldende vilkår som er tilgjengelig på micordata.no.

2. Institusjonens rettigheter og ansvar
2.1 Institusjonens rett til å melde inn brukere
Ved førstegangs inngåelse av avtale, melder Institusjonen inn administratorer i avtalens vedlegg 1. Etter
avtalens inngåelse har administratorene rett til å melde inn nye administratorer på Institusjonens vegne
digitalt i microdata.no.

2.2 Institusjonens ansvar
Institusjonen har ansvar for at de brukerne som meldes inn er ansatte, mastergrads- eller
doktorgradsstudenter ved institusjonen, jf. pkt. 1.
Institusjonen har ansvar for å melde ansatte, mastergrads- og doktorgradsstudenter ut av tjenesten dersom
tilknytningen til Institusjonen opphører før tilgangen går ut.
Institusjonen er ansvarlig for at brukerne bruker microdata.no i henhold til denne avtalen og til betingelsene
i den individuelle brukeravtalen.
Institusjonen har ansvar for at brukerne oppgir de til enhver tid gjeldende referanser oppgitt på
https://microdata.no som kilde ved all offentliggjøring av resultater basert på dataene.

3. NSD/SSB sitt ansvar
NSD/SSB har felles ansvar for forvaltning og drift av microdata.no.
NSD/SSB tar ikke ansvar for kvaliteten på de administrative registre som ligger til grunn for microdata.no.
NSD/SSB tar ikke ansvar for feil og/eller tap som skyldes analyseverktøyet i microdata.no.
NSD/SSB er ikke ansvarlig for konklusjoner som trekkes av Institusjonen eller andre brukere på grunnlag av
bruk av microdata.no.
NSD/SSB kan endre tjenestene som inngår i microdata.no

4 Mislighold
Opplysningene må bare benyttes til statistiske resultater og analyser, herunder forskning, inklusive forarbeid
og planlegging av forsknings- og analysearbeid.

Bakveisidentifisering eller forsøk på rekonstruksjon av identitet av statistisk enhet (person/foretak) i
materialet er ikke tillatt.
Mislighold av rettigheter og ansvar (jf pkt 3) kan føre til at Institusjonen og/eller brukeren blir suspendert fra
microdata.no, og eventuelt fra annen tilgang til mikrodata fra SSB.

5 Oppsigelse
Denne avtalen løper til den blir sagt opp. Avtalen kan når som helst sies opp, skriftlig og med virkning fra
neste abonnementsperiode, men senest innen 2 – to – måneder før utgangen av inneværende
abonnementsperiode.
Ved vurdering av avvikling av microdata.no fra NSD/SSB sin side skal dette først varsles alle kunder og
brukere, samt Norges forskningsråd med minst 6 måneders skriftlig varsel.
Eventuelle innsigelser om avvikling må sendes NSD/SSB innen 1 måned etter varsel ble sendt. Hvis det
etter vurdering av innsigelser fortsatt tas beslutning om endelig avvikling, skal dette varsles i så god tid som
mulig, og med minst 4 måneders varsel.

6 Tvisteløsning
Eventuelle konflikter eller uenigheter skal søkes løst gjennom dialog mellom partene.
Dersom situasjonen ikke blir avklart ved dialog innen rimelig tid og kunden er en statlig enhet, skal
situasjonen avklares utenrettslig og på alminnelig forvaltningsmessig måte.
Dersom situasjonen ikke blir avklart ved dialog mellom partene innen rimelig tid og kunden er en
selvstendig juridisk person, kan søksmål reises for de alminnelige domstoler. Oslo tingrett vedtas som rett
verneting.

7 Underskrift

Sted/dato:

Sted/dato:

For NSD/SSB

For Institusjonen:

(Ansvarlig for institusjonen)

Navn/tittel med blokkbokstaver:

Navn/tittel med blokkbokstaver:

__________________________________________

________________________________________

Vedlegg 1: Institusjonens administratorer
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

