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Dataansvarlig / projektleder 

Navn  

AU institut  

Adresse  

  

Tlf kontor  

Tlf mobil  

Emailadresse  

Oplysninger opbevares her 

Navn Kontaktperson: Susanne Bang Vind 

Institution Danmarks Statistik 

Adresse Sejrøgade 11 

 2100 København Ø 

 

Navn  

Institution  

Adresse  

  

 

Navn  

Institution  

Adresse  

  

 

Kopi af databehandleraftale vedlægges, såfremt der er andre eksterne databehandlere end 
Danmarks Statistik. 

 



Projektbeskrivelse 

En kort beskrivelse af projektet, inklusiv angivelse af projektets formål 

 

 

Databehandlingen inden for projektet består udelukkende af videnskabelige og statistiske analyser 

☐Ja 

☐Nej 

 

Forventet antal registrerede personer, der indgår i projektet:   

 

Dato for projektstart: Vælg dato her 

 

Dato for projektafslutning: Vælg dato her  

 

Projektafslutningen angiver samtidigt dato for oplysningernes sletning, anonymisering eller overførsel til 
offentligt arkiv 

Generel beskrivelse af oplysninger 

 

Projektet indeholder følgende typer af oplysninger: 

☐Svar fra interviews/spørgeskemaundersøgelser  

☐Resultater af kliniske undersøgelser  

☐Manuelle oplysninger (skemaer, billeder, audio og videooptagelser)  

☐Journaloplysninger  

☐Prøver fra biobank (blod, sæd, væv m.m.)  

☐Oplysninger fra offentlige myndigheder (kommune, styrelse, SKAT m.m.)  

☐Socio-økonomiske og demografiske oplysninger fra Danmarks Statistiks registre  

☐Sundhedsoplysninger fra registre  

☐Oplysninger fra private personer, virksomheder, foreninger m.v. 

 

Type af oplysninger fra private + kilde og dataejer: 

 

 

 



Projektet er en (må gerne sætte flere krydser): 

 

☐Del af et uddannelsesforløb (disputats, ph.d.-projekt, speciale m.v.) 

☐Registerundersøgelse (registerforskning) 

☐Multicenterundersøgelse (deltagende centre anføres under ”Oplysninger opbevares på følgende       

       adresser”) 

☐Opinions- eller markedsundersøgelse 

☐Database til brug for kvalitetskontrol 

☐Andet: 

 

Beskrivelse, hvis kryds ved ”andet”:   

 

 

Inden for projektet behandles følgende særligt personfølsomme oplysninger: 

 

☐Etnisk baggrund 

☐Politisk overbevisning 

☐Religiøs overbevisning 

☐Filosofisk overbevisning 

☐Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 

☐Helbredsforhold, misbrug af nydelsesmidler m.v. 

☐Seksuelle forhold 

☐Strafbare forhold 

☐Foreningsmæssige forhold 

☐Væsentlige sociale problemer 

☐Andet:  

 

Beskrivelse, hvis kryds ved ”andet”: 

 

 

Projektet behøver godkendelser fra  

☐Sundhedsdatastyrelsen (varetages af Forskerservice hos Statens Serum Institut) 

☐Lægemiddelstyrelsen (varetages af Forskerservice hos Statens Serum Institut via Danmarks Statistik) 

☐Styrelsen for Patientsikkerhed 

☐Videnskabsetisk Komité 

☐Personer i studiepopulation (informeret samtykke) 

☐Andre: 

 



Beskrivelse, hvis kryds ved ”andre”: 

 

Kategorier af personer 

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af personer: 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

For de nævnte kategorier af personer behandles følgende typer af oplysninger: 

Oplysninger for personer i 1: 

 

 

Oplysninger for personer i 2: 

 

 

Oplysninger for personer i 3: 

 

 

Videregivelse af oplysninger  

Der er planlagt overførsel af data til tredjeland: 

☐Ja 

☐Nej 

 

Husk, at overførsel af data til tredjeland kræver særskilt tilladelse fra Datatilsynet, jf. Persondatalovens 
§10.3 

 

Aarhus Universitets fællesanmeldelse gælder videregivelse af ”personoplysninger omfattet af denne 
anmeldelse til brug for andre undersøgelser i statistisk eller videnskabeligt øjemed, der foretages for 
dataansvarlige etableret i Danmark”.  



Hvis du ønsker at videregive oplysninger til eks. et andet projekt, bekrives oplysningerne og modtager 
herunder. Husk, du skal dokumentere, modtageren har tilladelse til at modtage oplysningerne! (Husk 
også at angive modtageren under ”Oplysninger opbevares på følgende adresser”) 

 

 

Andre særlige forhold 

Hvis du eks. indsender en ændringsanmeldelse, forklar da kort ændringen.  

Hvis kontaktpersonen for projektet er en anden end den dataansvarlige, angiv da kontaktpersonen her. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger 

Alle autoriserede brugere er ansvarlige for at gøre sig bekendt med  

 

 Persondataloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828  

 Sikkerhedsbekendtgørelsen  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1002  
 
Alle autoriserede brugere under CIRRAU skriver desuden under på (i deres kontrakt med Danmarks  
Statistik), at de behandler persondata som fortrolig information ifølge Forvaltningsloven og Straffeloven.  

 

☐Der bliver truffet sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i 

    Persondataloven, Sikkerhedsbekendtgørelsen og vilkår fastsat af Datatilsynet 

 

Bemærk specielt at data skal opbevares således at uvedkommende ikke kan få adgang til 
personoplysninger, at al adgang til personoplysninger skal logges maskinelt, og at data ikke må 
opbevares på bærbare computere mv. Såfremt data opbevares med CPR-nummer skal ethvert opslag i 
persondata logges maskinelt med angivelse af søgekriterier (se Sikkerhedsbekendtgørelsen). Det 
anbefales derfor at data udelukkende behandles ved anvendelse af af-identificeret personnummer.   

 

Indsendelse af anmeldelse 

 

Indsend dette skema til  

 

Tove Bæk Jensen, Universitetsledelsens Stab: tbj@au.dk 

 

Når denne anmeldelse er godkendt, kan du gå videre med evt. ansøgninger til Sundhedsstyrelsen osv. 
med henvisning til journalnummer 2015-57-0002 for Aarhus Universitets fællesanmeldelse til Datatilsynet. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1002
mailto:tbj@au.dk

