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Personvernerklæring for Nasjonal database for grunnundersøkelser 

(NADAG) 
Sammendrag: 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) forvalter Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Når data 

leveres til NADAG samler NGU inn personopplysninger om den som sender inn data. Dette gjør NGU for 

kvalitetssikring av data. I NADAGs nett-tjeneste publiseres teknisk informasjon og grunnundersøkelsenes 

posisjonsdata. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og hvorfor Norges geologiske undersøkelse (NGU) 

samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. Personvernerklæringen gjelder for levering og 

nedlasting av data til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). 

Norges geologiske undersøkelse, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for 

personopplysningene som behandles i NADAG.  

NGU har et personvernombud som kan hjelpe deg med spørsmål om vår bruk og oppbevaring av dine 

personopplysninger. 

NGUs personvernombud kan kontaktes direkte på epost: 

personvern@NGU.no 

Formål  

NGU behandler og lagrer personopplysninger i NADAG for å kvalitetssikre registreringene vi mottar, for 

å kunne kontakte den som har levert data for evt. spørsmål, og forvalte NADAG. 

Rettslig grunnlag 

Data leveres til NADAG frivillig, eller når oppdragstaker er bundet til dette gjennom kontrakt med 

oppdragsgiver. 

Hvilke personopplysninger behandles?  

For brukere av NADAG WebReg: 

Ved å opprette en brukerkonto i WebReg behandles brukerens fødselsnummer og navnet på det firma 

du rapporterer på vegne av. Fødselsnummer brukes kun til innlogging og blir ikke behandlet andre 

steder i systemet. 

For brukere av GeoSuite Cloud for NADAG: 

Geosuite Cloud er en tredjepartsløsning fra Trimble (tidl. Vianova) som NGU har en databehandleravtale 

med. Bruker må opprettes for levering og nedlasting av data på Geosuite-format via GeoSuite Cloud. 

Man oppretter da: Brukernavn, E-postadresse, For- og Etternavn, Organisasjon, Passord. 

Rapporter 

Opplastede rapporter kan inneholde personopplysninger slik som navn og tilhørighet til organisasjon. 

NGU tar ikke ansvar for innholdet i vedleggsfiler til data lastet opp via opplastingsportal, Geosuite Cloud 

eller andre veier for dataflyt. 
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Er det frivillig å gi fra seg personopplysningene?  

Man må som bruker av NADAG WebReg oppgi navn i sin brukerkonto, men det behøver ikke være fullt 

navn. Man må også oppgi e-post, slik at vi har mulighet til å kontakte den som har levert data. 

For å kunne bruke GeoSuite Cloud for NADAG, må bruker opprettes. Disse data lagres kun hos NGU og 

Trimble som skyleverandør, og er ikke tilgjengelig gjennom NADAGs nett-tjenester eller ved nedlasting 

av data fra NADAG. 

For nedlasting av data på andre formater enn GeoSuite kreves kun e-post-adresse for levering av 

produserte datafiler. 

Epost-adresse brukes kun for levering av produsert innhold, og eventuelt for kontakt hvis noe skulle gå 

feil med bestilt produksjon. 

Hvor hentes personopplysningene fra?  

Personopplysninger om brukere i NADAG WebReg oppgis av brukeren selv, og hentes fra ID-porten. 

Personopplysninger om brukere i GeoSuite Cloud for NADAG oppgis av brukeren selv. 

Det er viktig at opplysningene vi har i NADAG er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer 

vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan rettes. Finner du feil informasjon om deg selv 

eller andre, eller ønsker å bli fjernet fra NADAG, ta kontakt på nadag@ngu.no 

Registrertes rettigheter 

Du har rett til innsyn og retting av dine data. Ta kontakt med Norges geologiske undersøkelse.  

Du har rett til å klage til datatilsynet på behandling i strid med reglene.  

Hvordan sikres opplysningene?  

Tilgang til personopplysninger på NGUs servere er adgangsbegrenset. Ansatte ved NGU som håndterer 

personopplysninger er underlagt taushetsplikt.  

Samtykke 

Ved å laste opp data til NADAG, forutsettes at du samtykker til at NGU kan forvalte dataene og fritt dele 

de med andre under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). 

Informasjonskapsler (cookies) 

Når du logger inn i NADAGs webregistreringsløsning, legger vi igjen en liten tekstfil (ofte kalt en 

informasjonskapsel eller cookie) på datamaskinen din. Denne informasjonskapselen forteller systemet 

vårt at du er logget inn til klokken 06.00 påfølgende mandag, eller til du selv trykker på «logg ut». Vi 

lagrer ikke opplysninger knyttet til bruk av informasjonskapsler, og deler ikke opplysninger med 

tredjeparter. 

Kontaktinformasjon 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) 

Telefonnummer: 73 90 40 00  

Leiv Eirikssons vei 39 

7040 Trondheim 

E-post: nadag@ngu.no 


