
Til NBIs studenter: Informasjon om Norsk barnebokinstitutts håndtering av 
personopplysninger.  

Norsk barnebokinstitutt behandler personopplysninger for å kunne drive lovlig og forsvarlig. Med hjemmel i 
Personopplysningsloven §§8-9, behandler NBI følgende opplysninger om deg som student: 

1) Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsnummer.  

Opplysningene oppbevares i mappe på filserver med tilgang begrenset etter behov. 

Barnebokinstituttet er pålagt å sende inn statistikk om antall studenter på de ulike studiene, 
eksamensresultater mv, til NSD, Database for statistikk om høgre utdanning og til Statens lånekasse for 
utdanning. Det er administrasjonsleder som sender slik statistikk, og til det kreves fødselsnummer. 

Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse vil ligge tilgjengelig for de tilsatte på instituttet, for at de skal 
kunne komme i kontakt med deg ved behov. Regnskapsfører får disse opplysningene for å kunne sende ut 
faktura for studieavgiften. 

2) Søknadstekster, innleveringer, eksamensoppgaver mv  

NBIs læringsplattform er beskyttet av innlogging. Søknader til begge NBIs studier skjer på plattformen. For 
studenter på nettstudiet vil innlevering av oppgaver også gjøres gjennom plattformen. For studenter på 
Forfatterutdanningen skal oppgaver sendes til veileder/faglærere på epost. 

3) Sykmeldinger, legeattester, søknader om permisjon eller utsatt eksamen 

Slike opplysninger oppbevares med tilgang for administrasjonsleder, og utdanningsleder og fagansvarlig for 
studiet ved behov. 

Vi henter de opplysningene vi trenger direkte fra deg. 

Vi deler opplysninger om deg med regnskapsfører, Statens lånekasse for utdanning og NSD (statistikk) når vi 
er pålagt det. 

Norsk barnebokinstitutt vil ikke innhente eller oppbevare andre opplysninger enn de som er nevnt over, heller ikke 
bruke opplysningene til annet enn det som er beskrevet her.  

Opplysningene oppdateres en gang hvert kalenderår, og ved henvendelse fra den registrerte om endringer. Du kan ikke 
kreve at opplysninger NBI trenger for å oppfylle sine plikter som utdanningsinstitusjon, slettes. Opplysningene slettes 
når NBI ikke lenger har behov for dem, i tråd med EUs forordning. 

NBIs personvernerklæring ligger tilgjengelig på barnebokinstituttet.no. 


