
 

Sådan behandler Aarhus Universitet dine personoplysninger 

I forbindelse med et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, skal vi efter databeskyttelsesforordningen oplyse dig om, 

hvordan dine personoplysninger vil blive behandlet. De her omtalte personoplysninger er de data, som du har afgivet i 

forbindelse med din deltagelse i forskning ved AarhusCare (Blå Kors Danmark).  

Aarhus Universitet har modtaget oplysningerne i pseudonymiseret form fra AarhusCare. 

 

Den dataansvarlige 

 

 

Aarhus Universitet 

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

CVR-nr.: 31119103 

 

er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forskningsprojektet.  

 

 

Forskningsprojektet er ledet af cand.psych., ph.d.-studerende Lennart Kiel, som 

kan kontaktes på: 

 

Bartholins Allé 11 

Bygning 1350, 325 

Mail: lennartkiel@psy.au.dk 

Tlf.: 87165809 

 

Databeskyttelsesrådgiver ved 

Aarhus Universitet 

Søren Broberg Nielsen  

Databeskyttelsesrådgiver/DPO 

dpo@au.dk  

Forskningsprojektets titel 

 

 

EN: The influence of personality on quality of life and therapeutic outcomes in 

vulnerable community-dwelling adults 

 

DA: Personlighedens betydning for livskvalitet og udbytte af korttidsterapeutiske 

forløb hos udsatte voksne 

 

Formålet med projektet og 

behandlingen af dine 

personoplysninger 

 

Projektet har til formål at undersøge sammenhænge mellem personlighed og 

generel trivsel hos udsatte voksne, samt hvordan personlighed er relateret til 

oplevelsen og udbyttet af kortidsterapeutiske forløb. 

Hvilke personoplysninger behandles 

i projektet? 

 
 

I projektet behandles følgende oplysninger om dig som deltager. Oplysningerne 

er indhentet i pseudonymiseret form fra AarhusCare (Blå Kors Danmark): 

 

Almindelige oplysninger: 

☒Alder 

☒Køn 

☒Uddannelses- og erhversstatus 

☒Parforholdsstatus 

☒Oplysninger om generel adfærd, selvoplevelse og trivsel 

☒Interviewmateriale, såfremt du har deltaget i interview om din oplevelse af 

forløbet ved AarhusCare 

 

Følsomme oplysninger: 

☒Etnicitet 

☒Oplysninger om helbred 

 

Derudover videregives et ID-nummer, som AarhusCare har tildelt dine 

oplysninger. Dette ID-nummer har til hensigt at muliggøre en kobling mellem 

data, såfremt der på et tidspunkt foretages en follow-up undersøgelse til det 

nærværende forskningsprojekt. 

 

 

mailto:dpo@au.dk


 

Anvendelsen af automatiske 

behandlinger (profilering) 

 

Profilering er en automatisk behandling af dine personoplysninger, fx 

behandlinger, der er bestemt af en algoritme. Her kan du se, om der indgår 

automatiske behandlinger af dine personoplysninger. 

 

☒Der anvendes ikke automatisk behandling af personoplysninger 

 

Hvor længe opbevares dine øvrige 

personoplysninger? 

 

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor længe dine personoplysninger vil 

blive behandlet. Dine personoplysninger behandles af Aarhus Universitet 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 

anonymiseret eller slettet. 

 

Vil personoplysninger blive overladt 

eller videregivet til andre, fx forskere 

på andre universiteter? 

 

Til det ovenfor angivne projekt har Aarhus Universitet fået overdraget dine 

pseudonymiserede personoplysninger fra AarhusCare (Blå Kors Danmark). 

 

☒ Dine pseudonymiserede personoplysninger, som er overdraget til Aarhus 

Universitet, indgår i et forskningssamarbejde med forskere uden for Aarhus 

Universitet, der er tilknyttet andre danske forskningsinstitutioner. Deling af 

oplysninger med disse forskere vil ske på baggrund af en formaliseret 

databehandleraftale. 

Projektets tilknyttede forskere uden for Aarhus Universitet er: 

 

Majse Lind 
Institut for Kommunikation og Psykologi 

Aalborg Universitet 

Teglgaards Plads 1 

9000 Aalborg 

Sune Bo Hansen 
Psykiatrisk Forskningsenhed 

Psykiatrien Region Sjælland 

Fælledvej 6 

4200 Slagelse 

 

 

Personoplysninger er indhentet fra 

 

 

 

☒Fra dig og andre* 

 

*AarhusCare, Blå Kors Danmark 

 Viborgvej 173, 8210 Aarhus V, Danmark 

 CVR-nr.: 60786615 

 

Vi har ret til at behandle dine 

personoplysninger efter regler i 

databeskyttelsesforordningen og 

databeskyttelsesloven 

 

Vi skal oplyse dig om, hvilke regler, 

der gælder for vores arbejde med 

dine personoplysninger. 

 

 

 

☒Artikel 6, stk. 1, litra e, som giver Aarhus Universitet ret til at behandle ikke-

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. 

 

☒Artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, som giver Aarhus 

Universitet ret til at behandle dine følsomme personoplysninger til 

videnskabelige forskningsformål uden dit samtykke.  

 

Dine rettigheder efter 

databeskyttelsesforordningen 

 

 

 

Du har følgende rettigheder, hvis Aarhus Universitet behandler dine 

personoplysninger som et led i et forskningsprojekt, der er i samfundets interesse.  

• Ret til sletning eller "retten til at blive glemt". 

• Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine 

personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne bliver 

overført fra én dataansvarlig til en anden. 

• Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende 

baseret på automatisk behandling, herunder profilering. 

Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder kan være begrænset af anden 

lovgivning eller underlagt undtagelser, fx i relation til forskning og offentlig 

myndighedsudøvelse. 



 

Klagemuligheder Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du 

rette henvendelse til tilsynsmyndigheden: 

 

Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

 

 


