Avtale om bruk av microdata.no er inngått mellom
NSD - Norsk senter for forskningsdata (NSD), Statistisk
sentralbyrå (SSB)
og
{SLUTTBRUKER} (senere kalt bruker)
1 Innledning
Denne avtalen gir brukeren rett til å benytte til microdata.no til forskning. Avtalen forutsetter at
en forskningsinstitusjon (innmelderinstitusjonen) har meldt brukeren inn som bruker og signert
en institusjonsavtale med microdata.no.

2 NSD og SSB sitt ansvar
SSB tar forbehold om kvaliteten på de administrative registre som ligger til grunn for
microdata.no. SSB er ikke økonomisk ansvarlig for tap som skyldes datakvalitet.
SSB tar ikke ansvar for feil og/eller tap som skyldes analyseverktøyet i microdata.no.
SSB er ikke ansvarlig for konklusjoner som trekkes av bruker eller innmelderinstitusjonen på
grunnlag av bruk av microdata.no.
NSD/SSB kan endre tjenestene som inngår i microdata.no.

3 Brukerens oppgaver, rettigheter og ansvar
3.1 Brukerens ansvar

1

Opplysningene må bare nyttes til statistisk bruk i forskning, inklusive forarbeid/planlegging av
forskningsarbeid. For å beskytte personvernet har microdata.no innebygde tiltak som skal gjøre
det umulig å avsløre informasjon knyttet til enkeltindivider. Det er ikke tillatt å prøve å angripe
denne beskyttelsen.

3.2 Forskningsinstitusjonens ansvar
Brukeren er kjent med at innmelderinstitusjonen står til ansvar for brukerens bruk av
microdata.no ihht til pkt 3.2 i institusjonsavtalen og pkt 3.1 og 3.3 i denne avtalen.
Innmelderinstitusjonen står også til ansvar for at bruker er vitenskapelig ansatt,
mastergradsstudent eller doktorgradsstudent tilknyttet institusjonen

3.4 Brukerens rett til bruk av microdata.no
Godkjent bruker kan bruke microdata.no vederlagsfritt frem til og med {UTLØPSDATO}.
Vederlagsfriheten omfatter ikke tjenester knyttet til kurs/opplæring/veiledning.
Brukeren bekrefter sin tilknytning til innmelderinstitusjonen ved hver pålogging. Avtalen er ikke
lenger gyldig dersom denne tilknytningen har opphørt.
Brukeren er kjent med er kjent med konsekvensene ved mislighold (jf 4), både for brukeren selv
og for innmelderinstitusjonen.

4 Mislighold
4.1 Mislighold og feil bruk
Mislighold av plikter og ansvar (jf 3) kan føre til at brukeren og/eller overordnet
forskningsinstitusjon blir suspendert fra microdata.no, og ev. annen tilgang til mikrodata fra
SSB.

5 Varighet og oppsigelse
Avtalen gjelder så lenge bruker er tilknyttet innmelderinstitusjonen, men ikke lenger enn til og
med {UTLØPSDATO} for brukere som er vitenskapelig ansatte. Avtalen opphører hvis bruker
ikke lenger er knyttet til innmelderinstitusjonen.
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For mastergrads- og doktorgradsstudenter gjelder avtalen så lenge bruker er knyttet til
innmelderinstitusjonen, men ikke lenger enn 12 måneder fra innmeldingsdatoen og ikke lenger
enn til og med {UTLØPSDATO}.
Brukeren og SSB/NSD kan si opp avtalen med 6 måneders varsel.
Ved vurdering av avvikling av microdata.no fra NSD/SSB sin side skal dette først varsles alle
innmelderinstitusjoner 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
For tvisteløsning henvises til pkt 6 i institusjonsavtalen.
Oslo/Bergen, {DATO}.
For NSD/SSB: ...
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