Behandling af dine personoplysninger ved AarhusCare (Blå Kors Danmark)
Når du deltager i forskningsprojektet ved AarhusCare afgiver du en række personoplysninger. Vi skal derfor
oplyse dig om, hvordan dine personoplysninger behandles.
Projektet:
Du afgiver oplysninger til projektet: Personlighedens betydning for livskvalitet og udbytte af korttidsterapeutiske
forløb hos udsatte voksne.
Projektets formål at er undersøge sammenhænge mellem personlighed og generel trivsel hos udsatte voksne,
og hvordan personlighedskarakteristika relaterer sig til oplevelsen af og udbyttet af terapeutiske forløb.
Dataansvarlige:
AarhusCare, Viborgvej 173, 8210 Aarhus V indsamler og er dataansvarlig for de personoplysninger, som du
afgiver i forbindelse med deltagelsen i forskningsprojektet. AarhusCare hører organisatorisk under Blå Kors
Danmark, Snaremosevej 23F, 7000 Fredericia, CVR-nr.: 60786615
Dataindsamlingen ledes af AarhusCares projektleder Camilla Jin Joseph, der kan kontaktes på camillajin@aarhus-care.dk.
Personoplysninger, som vi behandler:
Vi indhentet kun personoplysninger fra dig selv.
Vi behandler følgende oplysninger om dig som deltager i forskningsprojektet: navn, alder, køn, etnicitet, uddannelsesstatus, erhversstatus, parforholdsstatus, helbredsoplysninger, oplysninger om adfærd, selvoplevelse
og din generelle trivsel.
Såfremt du vælger at deltage i det opfølgende interview efter afslutningen af dit terapeutiske forløb, opbevarer
vi også en optagelse af interviewet.
Varighed for opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe dine personoplysninger vil blive behandlet. Dine personoplysninger behandles i personhenførbar form så længe, det er nødvendigt for forskningsformålet og reglerne
om opbevaring efter ansvarlig forskningspraksis. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for
behandlingen, vil de blive slettet.
Videregivelse af dine personoplysninger:
Dine personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med din deltagelse i forskningsprojektet, vil blive behandlet af din terapeut i forbindelse med modtagelsen af dine spørgeskemabesvarelser.
Din personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med din deltagelse i forskningsprojektet, indgår i et forskningssamarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og vil derfor blive videregivet til dataansvarlige institution: Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C, CVR-nr.: 31119103.
Modtageren af dine personoplysninger ved Aarhus Universitet af psykolog og ph.d.-studerende Lennart Kiel,
som kan kontaktes på: Bartholins Allé 11, Bygning 1350, lokale 325, lennartkiel@psy.au.dk, tlf. 87165809.
Juridisk grundlag for behandlingen af dine personoplysninger:
Vi behandler din oplysninger på baggrund af Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1, e, og databeskyttelseslovens §10, stk. 1, der giver AarhusCare (Blå Kors Danmark) ret til at behandle ikke-følsomme og følsomme personoplysninger om dig uden dit samtykke, da forskningsprojektet er en opgave i samfundets interesse, og det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at gennemføre forskningsprojektet.
Dine rettigheder
Du har ret til sletning eller ”til at blive glemt”.

