Vil du delta i forskningsprosjektet:
Analyse av mikrotransaksjoner i free-to-play spill?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvordan
spillere bruker mikrotransaksjoner i free-to-play spill. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene
for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Formålet med prosjektet er å få en bedre forståelse av hvordan free-to-play spill (F2P) fungerer og
hvorfor de er blitt så populære. Prosjektet er en masteroppgave der hovedfokuset er satt til Fortnite.
Målet med oppgaven er å analysere hvordan Fortnite og mikrotransaksjoner blir forstått og brukt av
spillere.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitetet i Bergen.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Du har blitt valgt ut til å delta fordi du er ungdom som spiller dataspill. Dette har skjedd med
anbefalelse fra Kjersti Sivertsen. Det er totalt 16 stykker som har blitt spurt om å delta.
Hva innebærer det for deg å delta?
Hvis du velger å delta i prosjektet innebærer det at du deltar på et gruppe-intervju som vil ta ca 45
minutter. Intervjuet handler for eksempel om skins og danser i Fortnite, det er dine synspunkter på
dette jeg ønsker å undersøke. Intervjuet blir tatt opp med lyd-opptak.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake
uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen
negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler
opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Kun jeg og min veileder Torgeir
Nærland vil ha tilgang til lydopptakene i ettertid. Dere vil bli fullstendig anonymisert i oppgaven.
Lydopptakene vil jeg legge på en kryptert lagringsplass. Dere vil ikke kunne bli gjenkjent når
oppgaven blir publisert. Noe av det dere sier kan bli brukt som direkte sitater i oppgaven.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 1.6.2019. Ved prosjektslutt vil alle opptak bli anonymisert
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
- å få rettet personopplysninger om deg,
- få slettet personopplysninger om deg,
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og

-

å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitet i Bergen har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
• Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
John Eirik Anfinsen, epost: (john.anfinsen@student.uib.no) tlf: (400 19 387) eller veileder,
Postdoktor, Torgeir Uberg Nærland, epost: (torgeir.narland.uib.no) tlf: (930 07 079) ved
Universitetet i Bergen.
• Vårt personvernombud: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost
(personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17.
• Internt Personvernombud for UiB Janecke Helene Veim, epost: Janecke.veim@uib.no eller
telefon: 55 58 20 29

Med vennlig hilsen

Prosjektansvarlig
(Forsker/veileder)

Eventuelt student

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet (Analyse av mikrotransaksjoner i free-to-play
spill), og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:

□ å delta i Intervju
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 1.6.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)

