
  
 

1 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vejledning om databeskyttelsesreglerne  

i relation til forskningsområdet 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Indholdsfortegnelse 

1. BAGGRUND OG FORMÅL .............................................................................................. 4 

2. DEFINITIONER OG BEGREBER .................................................................................... 4 

3. DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS GRUNDLÆGGENDE 

SAGSBEHANDLINGSREGLER ............................................................................................. 6 

3.1 God databehandlingsskik ................................................................................................................................................... 6 

3.2 Formålsbestemthed ............................................................................................................................................................... 7 

3.3 Dataminimering ....................................................................................................................................................................... 7 

3.4 Rigtighed .................................................................................................................................................................................... 7 

3.5 Opbevaringsbegrænsning .................................................................................................................................................. 7 

3.6 Behandlingssikkerhed .......................................................................................................................................................... 7 

3.7 Dokumentation ........................................................................................................................................................................ 7 

4. DE REGISTREREDES RETTIGHEDER .......................................................................... 8 

4.1 Oplysningspligt ....................................................................................................................................................................... 8 
4.1.1 Oplysningspligt, når oplysningerne indsamles ved den registrerede ...................................................................... 8 
4.1.2 Oplysningspligt, når oplysningerne ikke indsamles ved den registrerede ............................................................ 8 
4.1.2.1 Tidsfrister ............................................................................................................................................................................................. 9 
4.1.2.2 Undtagelser til oplysningspligt .................................................................................................................................................. 9 

4.2 Indsigtsretten ........................................................................................................................................................................... 9 

4.3 Retten til berigtigelse ............................................................................................................................................................ 9 

4.4 Ret til sletning .......................................................................................................................................................................... 9 
4.4.1 Udgangspunkt ....................................................................................................................................................................................... 9 
4.4.2 Undtagelse .............................................................................................................................................................................................. 9 
4.4.3 Underretningspligt ............................................................................................................................................................................... 9 

4.5 Ret til begrænsning af behandling .............................................................................................................................. 10 

4.6 Ret til indsigelse................................................................................................................................................................... 10 

5. AAU’S ANMELDELSESORDNING ............................................................................... 10 

5.1 Anmeldelsesordningens formål .................................................................................................................................... 10 
5.1.1 Fortegnelse .......................................................................................................................................................................................... 11 
5.1.2 Gennemsigtighed og dokumentation ..................................................................................................................................... 11 



 

3 
 

 
5.2 Hvad skal anmeldes? ......................................................................................................................................................... 11 

5.3 Hvem kan og skal anmelde projekter ved Kontraktenheden? ......................................................................... 12 
5.3.1 Procedure for anmeldelse ............................................................................................................................................................ 12 
5.3.2 Særligt vedrørende opbevaring af personoplysninger .................................................................................................. 12 

6. DATABEHANDLERE ..................................................................................................... 13 

6.1 Databehandleraftale ........................................................................................................................................................... 13 
6.1.1 Standard databehandleraftaler .................................................................................................................................................. 13 
6.1.2 Procedure for databehandleraftaler ........................................................................................................................................ 13 

7. VIDEREGIVELSE ........................................................................................................... 13 

7.1 Hvad er videregivelse? ...................................................................................................................................................... 13 

7.2 Regler for videregivelse .................................................................................................................................................... 14 
7.2.1 Forskellige regler alt efter hvilket formål, personoplysningerne er indsamlet til ............................................. 14 

7.4 Genbrug af forskningsdata, der indeholder personoplysninger .................................................................... 14 
7.4.1 Betingelser for at genbruge persondata ............................................................................................................................... 15 

7.5 De registreredes rettigheder i forbindelse med videregivelse ........................................................................ 15 
7.5.1 Anmodning om sletning ................................................................................................................................................................. 15 
7.5.2 Modtagelse af forskningsdata .................................................................................................................................................... 15 

7.6 Forskellen på databehandling og videregivelse .................................................................................................... 15 

8. AAU’S TEKNISKE UNDERSTØTTELSE AF FORSKNING ......................................... 15 

8.1 Fremtidige løsninger og support .................................................................................................................................. 15 

9. SIKKERHED, HERUNDER SIKKERHEDSBRUD OG KONSEKVENSANALYSER .. 15 

9.1 Datasikkerhed ....................................................................................................................................................................... 15 

9.2 Databehandling og -opbevaring .................................................................................................................................... 16 

9.3 Kontrol ...................................................................................................................................................................................... 17 

9.4 Afslutning af projektet ....................................................................................................................................................... 17 

9.5 Sikkerhedsbrud .................................................................................................................................................................... 17 
9.5.1 Hvad er et sikkerhedsbrud? ........................................................................................................................................................ 17 
9.5.2 Hvad skal man gøre, hvis der sker et sikkerhedsbrud? ............................................................................................... 17 

9.6 Konsekvensanalyser .......................................................................................................................................................... 17 

10. ÆNDRINGER .............................................................................................................. 17 

 



 

4 
 

 

1. Baggrund og formål  
Formålet med denne vejledning er at give en introduktion til databeskyttelsesreglerne, som pr. 25. maj 2018 afløste 

persondataloven. De nye regler findes først og fremmest i Europa-Parlamentets og Rådets databeskyttelsesforordning, 

men derudover også i den danske databeskyttelseslov, som indeholder supplerede bestemmelser til 

databeskyttelsesforordningen.  

 

Formålet med databeskyttelsesreglerne er i al sin enkelhed at beskytte det enkelte individ mod læk af vedkommendes 

data. Aalborg Universitet (AAU) har et ansvar for og en forpligtelse til at beskytte alle dem, vi har oplysninger om. Det 

gælder alle, hvis personoplysninger vi bliver betroet - uanset om det er en studerende, en ansat, personer, der indgår i 

forskning eller andre sammenhænge. Persondata er noget, vi har til låns fra den enkelte og skal forvaltes med størst 

mulig omhu. Det gælder alt fra behørig dokumentation, af hvilke persondata vi har, til, at vi ikke taber eller lækker data i 

vores systemer og processer med personoplysninger.  

 

Brud på databeskyttelseslov kan have store konsekvenser – ikke bare for det enkelte individ, men også for os som 

institution. Vores renommé, samarbejdsmuligheder og troværdighed står på spil.  

 

Databeskyttelsesforordningen finder anvendelse, såfremt der foretages automatisk eller elektronisk behandling af 

personoplysninger eller manuel behandling, hvor oplysningerne er eller vil blive indeholdt i et register.  

2. Definitioner og begreber 
 
Databeskyttelsesforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) med senere ændringer.   

 

Databeskyttelsesloven: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger.  

 

Databeskyttelsesreglerne: Databeskyttelsesforordningen, Databeskyttelsesloven og alle bekendtgørelser, der er 

udstedt i medfør af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven, retspraksis samt Datatilsynets afgørelser.    

 

Personoplysninger/persondata: Enhver oplysning om en person, der enten er identificeret eller identificerbar. Det 

behøver ikke at være den dataansvarlige eller databehandleren, der kan foretage identificeringen.  

 

Eksempler:  

- Data fra Danmarks Statistik (Danmarks Statistik kan identificere enkeltpersoner) 

- Navne, e-mails, telefon-numre 

- Helbredsoplysninger  

- CPR-numre 

 

Personoplysninger kan kategoriseres i almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger.  

 

Eksempler på almindelige personoplysninger: 

- Navne 

- E-mails og adresser 

- Uddannelse og jobtitel 

- Køn og fødselsdato  

 

Eksempler på fortrolige personoplysninger 

- Hemmelig adresse 

- Karakterer 

- CPR-numre 

- Kontonummer 

 

Eksempler på følsomme personoplysninger: 

- Helbredsoplysninger 

- Politisk eller religiøs overbevisning 
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- Fagforeningsmedlemsskab  

 

Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens forstand): Oplysning om fysisk person, hvor det ikke er muligt 

for nogen at identificere personen.  

 

Hvis en forsker har erstattet en identifikationsoplysning, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse eller lignende med et 

kodenummer, men beholdt en ”nøgle”, hvorved der igen kan ske identificering af fysiske personer, er 

personoplysningerne ikke anonymiseret i persondatalovens forstand.  

Hvis en forsker modtager personoplysninger fra Danmarks Statistik via Forskerservice, er disse personoplysninger ikke 

anonymiseret i persondatalovens forstand, da Danmarks Statistik kan identificere personerne. 

 

Pseudonymisering: Det er pseudonymisering, såfremt identitetsoplysninger (navne, CPR-numre el. lign.) erstattes af 

løbenumre, samtidig med at der oprettes et dokument, hvori der noteres hvilke løbenumre, der hører til hvilke 

identificerede personer.  

 

Pseudonymiserede persondata er fortsat personoplysninger, da det fortsat er muligt at identificere enkeltpersoner.  

 

Pseudonymisering er først og fremmest en sikkerhedsforanstaltning. Sikkerheden består i, at en uvedkommende person 

vil skulle skaffe både de pseudonymiserede personoplysninger og ”nøglen” (dokumentet, der kobler løbenumre og 

identitetsoplysninger) for at kunne identificere enkeltpersoner. 

  

Behandling: Enhver form for håndtering af persondata eller personoplysninger. 

 

Begrebet ”behandling” er et meget bredt begreb og omfatter f.eks. registrering, opbevaring, videregivelse, indsamling, 

systematisering, tilpasning, ændring, søgning, brug, overdragelse, formidling, sammenstilling, samkøring, blokering, 

sletning, analyse, tilintetgørelse mv. 

 

Dataansvarlig: En dataansvarlig bestemmer til hvilket formål og hvordan, personoplysninger skal behandles. AAU er 

dataansvarlig for den forskning, som en AAU-ansat forsker foretager i regi af AAU. 

 

I forhold til den registrerede er det altid den dataansvarlige, der har ansvaret for, at databeskyttelsesreglerne overholdes.  

 

De registrerede: De personer, hvis oplysninger behandles i forbindelse med forskningsprojektet.  

 

Databehandler: En databehandler behandler persondata på vegne af og efter instruks fra en dataansvarlig. 

 

Eksempler på databehandlere og databehandlingsopgaver:  

- Studerende, der ikke er ansat på AAU, som skal transskribere et interview. 

- Et hospital, der foretager scanninger til brug for et forskningsprojekt.  

- Rambølls SurveyXact-platform, der bruges af en projektleder til at indsamle (spørgeskema-)data.  

- Gallup, der indsamler data efter aftale med projektlederen.  

- Danmarks Statistik, der opbevarer eller samkører data.   

- En cloud-løsning. 

 

Databehandleraftale: En databehandleraftale er en aftale, hvor databehandleren påtager sig at overholde 

databeskyttelsesreglerne og behandle personoplysninger på vegne af og efter instruks fra den dataansvarlige.  

 

Videregivelse: Når personoplysninger eller en kopi heraf overlades til en tredjemand (f.eks. en forsker, der ikke er ansat 

på AAU), og vedkommende skal bruge personoplysningerne til egne formål, er det videregivelse. 

 

Der gælder forskellige regler, alt efter om det er forskningsdata eller personoplysninger, der er indsamlet til andre formål 

end forskning, der videregives. Læs mere herom i afsnit ’7. Videregivelse’. 

 

Genbrug af persondata: Når en AAU-ansat forsker genbruger et persondata-sæt, som den AAU-ansatte forsker råder 

over, til et nyt AAU forskningsprojekt, er det genbrug af persondata.  

 

Det er til gengæld videregivelse, såfremt persondatasættet genbruges til et forskningsprojekt på et andet universitet end 

AAU.  
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Læs mere om hvilke krav, der skal opfyldes for at overholde kravene til at kunne genbruge persondata til et nyt AAU-

forskningsprojekt i afsnit 7.4.1.  

 

Projektleder: Den AAU-forsker, der har det faglige ansvar for forskningsprojektet.  

 

En ph.d.-studerende er som udgangspunkt projektleder på sit eget ph.d. projekt.  

 

AAU’s anmeldelsesordning: AAU’s anmeldelsesordning er et set-up, hvor AAU-forskere skal registrere deres projekter, 

såfremt der i projektet håndteres personoplysninger, for at overholde en række centrale regler i 

databeskyttelsesforordningen.    

 

Projektledere, der har delt ansættelse (f.eks. en person, der har ansættelse på Universitetshospitalet og på AAU) kan 

registrere deres projekt i AAU’s anmeldelsesordning, såfremt projektet udføres i regi af AAU. 

3. Databeskyttelsesforordningens grundlæggende 

sagsbehandlingsregler 
Når der behandles personoplysninger, herunder både almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger, skal 

databeskyttelsesreglernes grundlæggende bestemmelser overholdes.  

 

3.1 God databehandlingsskik  
Enhver behandling, herunder f.eks. opbevaring, analyse, sletning mv. af personoplysninger skal være rimelig, lovlig og 

gennemsigtig. 

 

En dataansvarlig er forpligtet til ved enhver behandling af en personoplysning at foretage en vurdering af, hvorvidt den 

påtænkte behandling er rimelig for den registrerede.   

 

For at en behandling af en personoplysning er lovlig, skal der være hjemmel i databeskyttelsesreglerne eller i anden 

lovgivning. Hjemmel er et juridisk begreb, som betyder retlig bemyndigelse eller grundlag. 

  

Databeskyttelsesforordningen indeholder en særlig hjemmel til forskning, hvorefter der kan behandles almindelige, 

fortrolige og følsomme persondata til videnskabelige, statistiske og  

forskningsmæssige formål, såfremt følgende betingelser er opfyldt:  

- At forskningen er i samfundets interesse (forskning er generelt set i samfundets interesse, og betingelsen er 

derfor som udgangspunkt opfyldt).  

- At det er nødvendigt at behandle de pågældende persondata for at kunne opfylde formålet. 

- At der er truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af data. 

- At det sikres, at der ikke behandles mere data end nødvendigt.  

  

Ud over forskningshjemlen kan man bruge samtykke som hjemmel til at behandle almindelige, fortrolige og følsomme 

persondata. Betingelserne for at kunne anvende samtykke som hjemmel er følgende: 

- At der indhentes samtykke, der opfylder betingelserne i databeskyttelsesloven. 

- At der i projektet kan håndteres, at samtykket tilbagekaldes eller ændres.  

- At det er nødvendigt at behandle persondataene for at kunne opfylde formålet. 

- At der er truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af data. 

- At det sikres, at der ikke behandles mere persondata end nødvendigt. 

 

Det bemærkes, at man kan benytte forskningshjemlen, selv om man indhenter samtykke for at overholde andre 

regelsæt og normer for god skik.  

 

Man kan således f.eks. have et projekt, der er anmeldt til Videnskabsetisk Komité, hvor man indhenter samtykke for at 

overholde Komitéloven samtidig med, at man benytter forskningshjemlen til at behandle persondataene efter 

databeskyttelseslovens regler.  

 

Udover rimelighed og lovlighed, skal enhver behandling også være gennemsigtig for den registrerede. Dette indebærer, 

at den person, hvis oplysning behandles, skal være bekendt med behandlingen og have indsigt i, hvad formålet med 
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behandlingen er og hvilken behandling, der foretages. Overholdelse af den dataansvarliges oplysningspligt, der er 

beskrevet i afsnittet ’4.1 Oplysningspligt’ er med til at sikre gennemsigtighed.  

 

Den dataansvarlige har pligt til at dokumentere, at der er gennemsigtighed for den registrerede.   

 

3.2 Formålsbestemthed 
Der må kun indsamles personoplysninger til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling af 

personoplysningerne må ikke være uforenlig med det første formål. Det er således ulovligt at indsamle persondata uden 

at have et konkret formål med indsamlingen.  

 

Om et bestemt formål med en indsamling af personoplysninger er sagligt, afhænger af hvilken forskning, den indsamlede 

personoplysning skal bruges til. Hvad der er sagligt for den ene forsker, vil altså ikke nødvendigvis være sagligt for den 

anden. 

 

Videreanvendelse af personoplysninger, der oprindeligt er indsamlet til andre formål end forskning og statistik (f.eks. 

materiale fra en patientjournal) kan anvendes til forskning og statistik, da det fremgår af reglerne, at forsknings - og 

statistiske formål ikke er uforenlig med det oprindelige formål. Dette betyder konkret, at det er foreneligt med det 

oprindelige formål at bruge data til forskningsformål, og at det dermed er muligt for virksomheder og institutioner, at 

videregive data til forskningsformål.    

 

3.3 Dataminimering  
Der må alene behandles relevante og nødvendige personoplysninger. Enhver behandling, herunder f.eks. indsamling, 

opbevaring mv., må således ikke omfatte mere end nødvendigt, formålet taget i betragtning.  

 

Denne regel skal bidrage til at sikre mod en unødvendig ophobning af personoplysninger. 

 

3.4 Rigtighed 
Den dataansvarlige skal sikre sig, at der ikke behandles urigtige personoplysninger. Viser det sig alligevel, at der 

behandles personoplysninger, som er urigtige, skal disse straks slettes eller rettes.  

 

Derudover er den dataansvarlige forpligtet til at sørge for, at personoplysninger opbevares sikkert, således at 

personoplysningerne ikke kan modificeres eller risikere at gå hændeligt til grunde.  

 

3.5 Opbevaringsbegrænsning 
Persondata skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum 

end det, der er nødvendigt i forhold til formålet.  

 

Når det ikke længere er nødvendigt for forskeren at opbevare personoplysningerne, skal personoplysninger slettes, 

arkiveres i henhold til arkivloven eller anonymiseres på en sådan måde, at det ikke er muligt igen at identificere 

enkeltpersoner.  

 

3.6 Behandlingssikkerhed 
Personoplysninger skal behandles på en måde, der garanterer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende 
personoplysninger, herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab. 
Læs mere i afsnit ’9. Sikkerhed’, herunder sikkerhedsbrud og konsekvensanalyser. 
 

3.7 Dokumentation  
Såfremt man behandler personoplysninger, er man forpligtet til at sikre, at ovenstående principper overholdes, og at det 
er skriftligt og elektronisk dokumenteret, at principperne overholdes.  
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4. De registreredes rettigheder 
De registrerede, dvs. de personer, som deltager i forskningsprojekter, har en række rettigheder, som forskeren er 

ansvarlig for at overholde. De fleste rettigheder skal kun opfyldes, såfremt en registreret anmoder om det, dog skal 

oplysningspligten altid opfyldes hvis der indsamles oplysninger direkte ved den registrerede og ligeledes i lang de fleste 

tilfælde, hvor der modtages et datasæt, der indeholder personoplysninger. Du kan læse mere om de registreredes 

rettigheder i Vejledning om registreredes rettigheder i forbindelse med forskning.    

4.1 Oplysningspligt  
Den første rettighed, som de registrerede har, er retten til at være orienteret om hvem, der behandler deres oplysninger, 

og hvad formålet med behandlingen er. Formålet med denne rettighed er at sikre, at det er gennemsigtigt for den 

registrerede, hvad der sker med vedkommendes oplysninger.   

4.1.1 Oplysningspligt, når oplysningerne indsamles ved den registrerede 
Når der indsamles oplysninger direkte ved de personer, som skal deltage i et forskningsprojekt, altså de registrerede, har 

forskeren pligt til at give en række oplysninger, og oplysningerne skal gives skriftligt i et letforståeligt sprog på det 

tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles.  

 

4.1.1a Følgende oplysninger skal altid gives: 

- Den dataansvarliges identitet og kontaktoplysninger (AAU er den dataansvarlige) 

- Kontaktoplysninger på AAU’s databeskyttelsesrådgiver 

- Formålet med den behandling, som personoplysningerne indsamles til  

- Hjemmelsgrundlaget for behandlingen. Læs mere om hjemmel i afsnit ’3.1 God databehandlingsskik’. 

- Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne (databehandlere og andre 

eksterne) 

- Hvorvidt oplysningerne skal overføres til lande uden for EU/EØS. 

 

4.1.1b Det skal overvejes, om følgende oplysninger er relevante at give:  

- Den tidsperiode, hvor personoplysningerne bliver opbevaret i eller alternativt de kriterier, der anvendes til at 

fastlægge dette tidsrum.  

- Oplysninger om retten til at anmode om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling og retten til at 

gøre indsigelse mod behandling.  

- Hvis behandlingen sker på baggrund af samtykke, så retten til at tilbagekalde samtykket.  

- Retten til at klage til Datatilsynet. 

- Om den registrerede har pligt til at give oplysninger. 

- Om der foretages automatiske afgørelser, herunder oplysning om hvorfor samt beskrivelse af de forventede 

konsekvenser.  

 

Såfremt den registrerede allerede er bekendt med et eller flere af de punkter, der skal oplyses om, og såfremt dette er 

skriftligt dokumenteret, så kan oplysningspligten, for så vidt angår de for den registrerede allerede kendte punkter, 

undlades.  

 

Eksempel: 

- En forsker har et projekt, hvor han skal undersøge indsatte kvinders trivsel i danske fængsler, og i den 

forbindelse skal han bl.a. foretage interviews med ti indsatte kvinder. 

Forskeren skal opfylde oplysningspligten overfor hver enkel af de ti indsatte og således give alle de oplysninger, 

som er nævnt i afsnit 4.1.1a, og derudover overveje om de oplysninger, der fremgår af afsnit 4.1.1b, bør gives. 

Oplysningspligten skal opfyldes på det tidspunkt, hvor de ti indsatte, der har sagt ja til at deltage i et interview, 

er blevet fundet.  

 

4.1.2 Oplysningspligt, når oplysningerne ikke indsamles ved den registrerede 
Når der modtages personoplysninger, dvs. personoplysninger som ikke indsamles direkte ved den registrerede, skal 

oplysningspligten som udgangspunkt også overholdes, og der er således pligt til at give de samme oplysninger, som 

man skal, hvis man indsamler oplysninger direkte ved den registrerede.  

 

Eksempel: 

- En forsker modtager et datasæt. Datasættet består af videooptagelser, hvor man kan se 50 testpersoner hver 

især gennemføre en konditionstest, og derudover består datasættet af forskellige testresultater fra hver af de 50 

testpersoner.  
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Den forsker, der modtager dette datasæt, skal overholde oplysningspligten overfor de 50 personer, der har 

deltaget i konditionstesten.   

 

4.1.2.1 Tidsfrister 

Oplysningspligten skal overholdes inden for en rimelig frist, men senest inden for en måned beregnet fra det tidspunkt, 

hvor oplysningerne blev modtaget.  

 

Såfremt oplysningerne blandt andet skal bruges til at kontakte de registrerede, så skal oplysningspligten overholdes 

allerede ved første kommunikation med den registrerede. 

 

Hvis oplysningerne skal bruges til et andet formål end det, oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, så skal 

oplysningspligten overholdes inden det nye formål iværksættes.  

 

4.1.2.2 Undtagelser til oplysningspligt 
I de tilfælde, hvor oplysningerne ikke indsamles ved den registrerede, er der nogle situationer, hvor pligten til at 

overholde oplysningspligten kan fraviges.  

 

Såfremt det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, navnlig i forbindelse med behandling i 

samfundets interesse, herunder forsknings- og statistiske formål, kan oplysningspligten fraviges, såfremt følgende 

betingelser er opfyldt:  

- der skal være truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

- princippet om dataminimering skal iagttages, og 

- hvis muligt, skal oplysningerne pseudonymiseres. 

  

4.2 Indsigtsretten 
Såfremt personoplysningerne udelukkende behandles til forsknings- og statistiske formål, har de registrerede ikke ret til 
at få bekræftet, hvorvidt vedkommendes oplysninger behandles, og som følge heraf har de registrerede heller ikke ret til 
at få indsigt.  
 

4.3 Retten til berigtigelse 
Såfremt personoplysningerne udelukkende behandles til forsknings- og statistiske formål, har de registrerede ikke ret til 

at få berigtiget oplysningerne.  

 

4.4 Ret til sletning 

4.4.1 Udgangspunkt  
Den registrerede har som udgangspunkt ret til at kræve, at den dataansvarlige sletter vedkommendes oplysninger uden 

unødig forsinkelse, såfremt én af følgende betingelser er opfyldt:  

 

- Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på 

anden vis behandlet. 

- Såfremt grundlaget for at behandle personoplysningen er samtykke, og samtykket tilbagekaldes samtidig med, 

at der ikke er andre mulige hjemler.  

- Personoplysninger bliver behandlet ulovligt. 

 

Såfremt betingelserne for at imødekomme en anmodning om sletning er opfyldt, skal den dataansvarlige sørge for, at 

oplysningen slettes.   

 

4.4.2 Undtagelse 

Såfremt personoplysningerne behandles til forsknings- og statistiske formål, og det bliver umuligt eller i alvorligt grad 

hindret at opfylde forsknings- eller det statistiske formål, er den dataansvarlige fritaget for at skulle slette 

personoplysningen.   

 

4.4.3 Underretningspligt 
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I de tilfælde, hvor den dataansvarlige har modtaget en anmodning om sletning af personoplysninger, skal vedkommende 

orientere alle de forskere, som oplysningen er videregivet til, medmindre det viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt 

vanskeligt.  

 

Den registrerede har ret til at få oplyst hvem, vedkommendes oplysninger er videregivet til.  

 

4.5 Ret til begrænsning af behandling 
Såfremt personoplysningerne udelukkende behandles til forsknings- og statistiske formål, har de registrerede ikke ret til 

at få behandling af personoplysningerne begrænset. 

 

4.6 Ret til indsigelse 
Den registrerede kan gøre indsigelse mod, at vedkommendes oplysninger behandles til forskning og statistik, hvorefter 

den dataansvarlige som udgangspunkt ikke længere må behandle den registreredes oplysninger.  

 

Såfremt den registreredes oplysninger er meget vigtige eller afgørende for projektets gennemførelse, skal der ske en 

afvejning af parternes interesser. På den ene side – hvor vigtig er forskningen for samfundet i forhold til den 

registreredes interesse og begrundelse for, at gøre indsigelse mod, at vedkommendes oplysninger behandles.  

5. AAU’s anmeldelsesordning 
 

Fra 2015 har AAU på forskningsområdet haft en fællesanmeldelse ved Datatilsynet. Virkningen af fællesanmeldelsen 

var, at forskere skulle anmelde forskningsprojekter, hvori der skulle behandles fortrolige personoplysninger til 

Kontraktenheden, der herefter behandlede anmeldelsen og registrerede projektet på AAU’s interne oversigt i 

overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer.    

 

Med den nye databeskyttelsesforordning bortfalder anmeldelsespligten, men til gengæld erstattes den af en pligt til at 

føre en intern fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter, og bl.a. for at kunne føre denne fortegnelse opretholdes og 

udvides AAU’s anmeldelsesordningen. Den enkelte forsker, der behandler personoplysninger, er således forpligtet til at 

registrere sit forskningsprojekt via anmeldelsesordningen.    

 

Før databeskyttelsesforordningens ikrafttrædelse var det kun projekter, hvori der blev håndteret fortrolige eller følsomme 

personoplysninger, der skulle anmeldes. Efter forordningens ikrafttrædelse er alle projekter, hvor der som led i 

forskningen håndteres personoplysninger. Der er sket en udvidelse fra, at man kun skulle anmelde de projekter, hvor 

man håndterede følsomme eller fortrolige personoplysninger, til at man nu også skal anmelde alle de projekter, hvor der 

håndteres personoplysninger, herunder også blot almindelige personoplysninger, såsom navne, e-mails, alder, køn, 

billeder, mv.  

 

Helt konkret er anmeldelsesordningen en række spørgsmål, som skal besvares, og som kan inddeles i følgende 

overordnede emner: 

 Kontaktoplysninger  

 Oplysninger om projektet, herunder f.eks. formål  

 Oplysninger om hvordan persondata håndteres fra indsamlingstidspunkt til afslutning  

 Oplysninger om samarbejdsparter og deres rolle i forbindelse med håndtering af persondata. 
 

 

5.1 Anmeldelsesordningens formål 
Formålet med anmeldelsesordningen er sikre overholdelse af centrale bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, og 

at de sikre, at Kontraktenheden får den nødvendige viden om projektet til at kunne yde kvalificeret hjælp og 

understøttelse ift, at du skal kunne overholde forordningens regler.  

 

Anmeldelsesordningen sikrer en række obligatoriske forhold, som  

- At der foreligger en artikel 30-fortegnelse for det enkelte forskningsprojekt 
- At de grundlæggende principper om formål, gennemsigtighed og dataminimering overholdes   
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- At der tages stilling til behandlingsgrundlag (hjemmel) 
- At persondata håndteres og opbevares sikkert og forsvarligt   
- At der bliver vurderet, om der skal indgås en databehandleraftale, om der skal laves en konsekvensanalyse, om 

oplysningspligten skal overholdes mm. 
 

Anmeldelsesordningen har dog også begrænsninger, idet overholdelse af databeskyttelsesforordningen kræver, at 

forskeren i det daglige arbejde har vedvarende fokus og opmærksomhed omkring overholdelse af reglerne.  

 

5.1.1 Fortegnelse 

AAU har som dataansvarlig pligt til at føre en intern fortegnelse, hvor alle vores behandlinger af personoplysninger er 

opført. Databeskyttelsesforordningen har en række konkrete punkter, som skal registreres, herunder f.eks. formål, 

hjemmel, type registreret mv. På det administrative område samles behandlingsaktiviteterne sammen i overordnede 

grupper, og fortegnelsen udarbejdes på forhånd og opdateres løbende. Dette er ikke muligt på forskningsområdet, idet 

forskningsprojekter altid er forskellige. Derfor vil hvert enkelt forskningsprojekt blive ført ind på AAU’s fortegnelse.   

 

5.1.2 Gennemsigtighed og dokumentation 

To af grundstenene i databeskyttelsesforordningen er:  

1. at det skal være gennemsigtigt for den registrerede, hvad der sker med vedkommendes oplysninger, og 

2. den dataansvarlige skal kunne dokumentere, at databeskyttelsesforordningen overholdes.  

  

Anmeldelsesordningen bidrager til at skabe gennemsigtighed, idet den enkelte forsker via en række spørgsmål beskriver 

hvordan, persondata håndteres, og Kontraktenheden, AAU Innovation sikrer, at oplysningerne bliver arkiveret, således at 

det er dokumenteret.   

  

5.2 Hvad skal anmeldes? 
Alle forskningsprojekter og konsulentprojekter (IV), hvor AAU er dataansvarlig, databaser og registre, hvor der behandles 

personoplysninger, herunder såvel almindelige som fortrolige og følsomme personoplysninger, skal registreres i AAU’s 

anmeldelsesordning.  

 

Dette er altså en væsentlig udvidelse i forhold til den tidligere persondatalov, hvor det alene var forskningsprojekter, hvor 

der behandledes fortrolige personoplysninger, der skulle anmeldes.  

 

Herudover skal alle biobanker, der indeholder eller skal indeholde menneskeligt materiale, altid registreres.  

 

Personoplysninger er enhver oplysning om en person, hvor personen enten er identificeret eller kan identificeres. Det 

behøver ikke være den dataansvarlige, som kan identificere personen, det er f.eks. derfor, at data fra Danmarks Statistik 

er personoplysninger. 

 

Eksempler på personoplysninger:  

- CPR-numre  

- Helbredsforhold 

- Stamoplysninger, såsom køn og alder 

- Politisk overbevisning 

- Væsentlige sociale problemer 

- Fagforeningsmæssige tilhørsforhold 

- Seksuelle forhold 

- Nationalitet  

- Navne 

- E-mail, tlf.-numre eller adresse 

- Stilling, ansættelsessted eller løn 

 

Listen er ikke udtømmende. 

 

Eksempler på anmeldelsespligtige projekter:  
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- En forsker indsamler data ved hjælp af et spørgeskema, der sendes ud via e-mail, hvor der bl.a. stilles 

spørgsmål om vedkommendes holdning til sociale medier. (Projektet skal registreres, da der behandles 

personoplysninger, f.eks. e-mailadresser).  

- En forsker bruger data fra Forskerservice ved Danmarks Statistik til brug for et register-forskningsprojekt. 

(Projektet skal registreres, fordi Danmarks Statistik har mulighed for at identificere, hvilke personer forskeren 

har fået oplysninger om). 

- En forsker vil undersøge motionsvaner hos personer med depression. I forbindelse med hvervning af deltagere 

til forskningsprojektet udarbejdes der inklusions- og eksklusionskriterier, hvor et af inklusionskriterierne er 

diagnosen ”depression”. (Projektet skal registreres, da der bl.a. behandles helbredsoplysninger i forbindelse 

med hvervning).  

 

5.3 Hvem kan og skal anmelde projekter ved Kontraktenheden? 
AAU’s anmeldelsesordning omfatter de forskningsprojekter, biobanker, databaser og registre, hvor AAU er dataansvarlig. 

Projekter, der er projektoprettet som indtægtsdækket virksomhed (IV) skal i nogle tilfælde ligeledes registreres i AAU’s 

anmeldelsesordning. Det, der er afgørende, er, hvorvidt AAU er dataansvarlig eller databehandler.   

 

Ansatte med delt ansættelse skal registrere projektet i AAU’s anmeldelsesordning, forudsat at projektet gennemføres i 

regi af AAU.  

 

Studerende kan ikke registrere deres specialer og studenterprojekter i AAU’s anmeldelsesordning, idet de er 

selvstændigt dataansvarlige for deres egne projekter.  

 

Ph.d.-studerende, der er indskrevet, men ikke ansat på AAU, og gæsteforskere kan ligeledes ikke registrere deres 

projekt ved AAU’s anmeldelsesordning, da AAU ikke er dataansvarlig for deres projekter. De skal i stedet kontakte deres 

arbejdsgiver. 

 

5.3.1 Procedure for anmeldelse  
Ved anmeldelse skal forskeren bl.a. oplyse: 

- Institut, projekttitel og navn på projektleder 

- Formål og hjemmel 

- Type anmeldelse (f.eks. forskningsprojekt, database, biobank) 

- Type personoplysninger og behandling 

- Datasættets livscyklus  

- Ca. antal personer, der behandles oplysninger om 

- Hvorvidt eksterne skal behandle personoplysninger 

- Hvor personoplysningerne ønskes opbevaret  

- Tidspunkt for begyndelse og afslutning af behandlingen af personoplysninger 

- Hvorvidt personoplysningerne slettes, arkiveres eller anonymiseres ved afslutningen af behandlingen. 

En kollega fra Kontraktenheden, AAU Innovation kigger anmeldelser igennem, og hjælper med at få styr på hvilke 

dokumenter, aftaler og analyser, der er nødvendige for at  forskningsprojektet kan leve op til de krav, som 

databeskyttelsesforordningen indebærer.  

5.3.2 Særligt vedrørende opbevaring af personoplysninger 
Databeskyttelsesreglerne har krav om, at der skal iværksættes tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, 

når der håndteres og opbevares personoplysninger.   

 

Med henblik på at sikre at AAU overholder disse regler, tilbyder AAU en række standardløsninger til sikker opbevaring af 

personoplysninger. Du kan læse mere herom i afsnit ’8. AAU’s tekniske understøttelse af forskning’.   

 

Såfremt der vælges andre løsninger end de ovenfor nævnte AAU standardløsninger, vil det ofte betyde længere 

sagsbehandlingstid, idet der skal undersøges og dokumenteres, at den valgte opbevaringsløsning overholder 

databeskyttelsesreglerne.  
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6. Databehandlere  
Såfremt en forsker overlader en behandling, herunder opbevaring, indsamling mv. af persondata, til en ekstern part, er 

den eksterne part databehandler, såfremt vedkommende ikke behandler persondata til egne formål. Såfremt 

vedkommende skal behandle persondata til egne formål, skal datasættet videregives i overensstemmelse med reglerne 

om videregivelse. Se afsnit ’7. Videregivelse’.  

 
Eksempler på databehandlere: 

- Et hospital, der foretager scanninger af ti personer til brug for et forskningsprojekt 

- Danmarks Statistik, der samkører eller opbevarer persondata 

- Gallup, der indsamler data efter aftale med en forsker 

- Rambøll, der via tjenesten SurveyXact indsamler spørgeskema-data 

- Diverse eksterne cloud-løsninger (ofte ulovligt, da det ikke er muligt at indgå en databehandleraftale med 

disse). 

- En studerende, der ikke er ansat, som transskriberer et interview 

- En gæsteforsker, der hjælper med at analysere data.   

 

6.1 Databehandleraftale 
En databehandleraftale er en aftale, hvorved en databehandler påtager sig at handle efter instruks fra den 

dataansvarlige, og i øvrigt påtager sig at overholde databeskyttelsesreglerne.  

 

Med databeskyttelsesforordningen er der pligt til at indgå en databehandleraftale med enhver databehandler, der 

overlades databehandlingsopgaver til, og der er ligeledes pligt til at føre løbende kontrol med en databehandler.  

 

6.1.1 Standard databehandleraftaler 

På forskningsområdet er der to standardskabeloner til databehandleraftaler: 

- Generel databehandleraftale til forskningsområdet 

Denne standard skal bruges, når en projektleder overlader en behandling (herunder indsamling, opbevaring, 

undersøgelse mv.) af personoplysninger til en samarbejdspart eller underleverandør.    

- Studenter-databehandleraftale i forbindelse med forskning 

Denne standard kan bruges til studerende, som skal udføre enkeltstående mindre databehandlingsopgaver 

(f.eks. transskribering af interview) på vegne af en projektleder. Aftaleskabelonen skal ikke anvendes, såfremt 

den studerende ansættes på AAU.   

6.1.2 Procedure for databehandleraftaler 
Se ’Retningslinjer for håndtering af databehandleraftaler på forskningsområdet’. 

7. Videregivelse  

7.1 Hvad er videregivelse? 
Når personoplysninger eller en kopi heraf overlades til tredjemand, og vedkommende skal bruge personoplysningerne til 
egne formål, er det videregivelse. En tredjemand kan i denne sammenhæng være en samarbejdspart, en kollega fra et 
andet universitet, en studerende mv. Man kan også forestille sig en situation, hvor den afgivende og modtagende forsker 
skal arbejde sammen om datasættet på det samme projekt, men hvor det er nødvendigt med en videregivelse, fordi 
begge parter skal være med til at definere projektets formål og design.  
 
Det bemærkes, at såfremt en forsker skifter arbejde og i den forbindelse ønsker at tage personoplysninger med sig til ny 
arbejdsplads, er dette videregivelse. Årsagen til dette er, at det ikke er forskeren personligt, der er dataansvarlig, men 
derimod den arbejdsgiver, som forskeren arbejder for, som er den dataansvarlige. AAU er således dataansvarlig for den 
forskning, som AAU-ansatte forskere gennemfører.  
 
Retsvirkningen af videregivelse er, at såvel den afgivende som den modtagende forskers institution er dataansvarlig.  
 
Personoplysninger, der indgår i forskningsdata, må ikke anvendes til andre formål end forskning og statistik. Det betyder, 
at en forsker, der har indsamlet personoplysninger, ikke må videregive oplysningerne til en tredjemand, der vil anvende 
oplysningerne til andre formål end forskning eller statistik. 
 
Eksempel: 
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- En forsker vil undersøge gymnasieelevers trivsel, og i den forbindelse indsamles der bl.a. data ved hjælp af et 

spørgeskema. Et af de deltagende gymnasier vil gerne modtage en kopi af de studerendes svar, således at de 
kan gå ind og hjælpe de studerende, som ikke trives. Dette må forskeren ikke udlevere til gymnasiet, da 
gymnasiets formål ikke er forskning, men derimod en trivselsindsats. Gymnasiet må derimod gerne modtage en 
rapport, hvor man kan se det aggregerede resultat.  
 

 

7.2 Regler for videregivelse 

Forskningsdata, der indeholder personoplysninger, kan videregives til forskere fra andre institutioner, forudsat at 
betingelserne i databeskyttelsesreglerne er opfyldt.  
 
Data, der er blevet indsamlet eller modtaget med henblik på at blive brugt til forskning eller statistik, må alene anvendes 

til forskning og statistik1. Forskningsdata kan altså aldrig videregives til andre formål end forskningsformål.  

 

I følgende tilfælde skal videregivelse af forskningsdata, der indeholder personoplysninger, til tredjemand have en 

forudgående tilladelse fra Datatilsynet: 

 

- Såfremt modtageren skal behandle data udenfor EU/EØS’ grænser.   

- Såfremt det er menneskeligt biologisk materiale. 

- Såfremt der skal videregives forskningsdata til et forlag i forbindelse med publicering i et anerkendt 

videnskabeligt tidsskrift eller lignende. 

 

Det bemærkes, at reglerne om videregivelse også finder anvendelse, såfremt oplysningerne ikke er personhenførbare 

for modtageren, idet det afgørende er, om det for nogen overhovedet er muligt at tage personoplysningerne og koble 

disse til identificerbare enkelpersoner.  

 

Der er i lovforslaget foreslået, at Datatilsynet skal have mulighed for at fastsætte vilkår for videregivelse, herunder også i 

de tilfælde, hvor der ikke kræves en tilladelse fra Datatilsynet, og det forventes således, at Datatilsynet vil fastsætte 

vilkår. Med henblik på at sikre, at disse vilkår bliver overholdt, vil der formentligt komme en intern 

godkendelsesprocedure på AAU. 

7.2.1 Forskellige regler alt efter hvilket formål, personoplysningerne er indsamlet til   
Der skal sondres mellem, om personoplysningerne allerede er forskningsdata, eller om de er personoplysninger, der er 
indsamlet til andre formål.  
 
Eksempel 1: Personoplysninger indsamlet til andre formål end forskning 

- En afdeling i en kommune har bl.a. til opgave at behandle ansøgninger om hjælpemidler til handicapperede 
borgere. De oplysninger, som kommunen indsamler, bl.a. via ansøgningsblanketten, er indsamlet med henblik 
på at træffe afgørelse. Disse personoplysninger kan frit videregives til forskningsformål.  

 
Eksempel 2: Personoplysninger indsamlet eller anvendt til forskningsformål 

- En studerende indsamler personoplysninger til sit speciale. Den studerendes formål er således forskning (eller i 
hvert fald forskningslignende), og det er således forskningsformål. Videregivelse af disse personoplysninger, 
som er anvendt til den studerendes speciale, skal overholde de nedenfor beskrevne regler for videregivelse. 
Den studerendes vejleder må altså ikke uden videre modtage en kopi af data med henblik på at anvende disse 
til egne forskningsformål.    

 
De regler, der gennemgås ovenfor i afsnit ’7.2 Regler for videregivelse’ vedrører alene den situation, der er beskrevet i 
’Eksempel 2: Personoplysninger indsamlet eller anvendt til forskningsformål’.  
 
Personoplysninger, der er indsamlet i en situation, der er beskrevet i ’Eksempel 1: Personoplysninger indsamlet til andre 
formål end forskning’ kan anvendes til forskning, uden at nedenstående regler skal iagttages. Indimellem vælger man at 
indgå en videregivelsesaftale, så der er styr på det formelle.  
 

7.4 Genbrug af forskningsdata, der indeholder personoplysninger 
Såfremt en forsker, der er ansat på AAU, enten overlader persondata til en kollega (som er ansat på AAU) eller selv 

genbruger data til et nyt forskningsprojekt, er det ikke videregivelse, men derimod genbrug af persondata.  

                                                             
1 Der er i lovforslaget til databeskyttelsesloven lagt op til, at Sundhedsministeren efter forhandling med Justitsministeren kan fastsætte 

regler om, at oplysninger, der er behandlet med henblik på at udføre sundhedsvidenskabelig forskning, senere kan behandles til andet 

end forskning og statistik, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til den registreredes vitale interesser.  
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7.4.1 Betingelser for at genbruge persondata 
Hvis persondatasættet anvendes til et nye projekt, skal dette nye projekt registreres i AAU’s anmeldelsesordning, og hvis 

persondatasættet skal bruges til et eksisterende projekt, der allerede er registreret, skal den eksisterende anmeldelse 

opdateres, så det genbrugte datasæt bliver omfattet af anmeldelsen. Læs mere om, hvordan der foretages ændringer i 

eksisterende anmeldelser i afsnit ’10. Ændringer’.     

7.5 De registreredes rettigheder i forbindelse med videregivelse 
Såfremt en AAU-ansat forsker enten modtager eller videregiver forskningsdata, der indeholder personoplysninger, skal 
forskeren og modtager-forskeren huske at overholde de registreredes rettigheder. Læs mere herom i afsnit ’4. De 
registreredes rettigheder’. 

7.5.1 Anmodning om sletning 
Såfremt der modtages en anmodning om sletning fra en registreret, er der en pligt til at orientere eventuelle modtager af 
personoplysningerne om, at der er kommet en anmodning om sletning, medmindre det viser sig umuligt eller 
uforholdsmæssigt vanskeligt.  

7.5.2 Modtagelse af forskningsdata 
Såfremt en AAU-ansat forsker får videregivet forskningsdata, der indeholder personoplysninger, skal forskeren huske at 
overholde oplysningspligten.  
 
Hvis de modtagne forskningsdata skal bruges til et nyt projekt, skal dette nye projekt registreres i AAU’s 
anmeldelsesordning, og hvis de modtagne forskningsdata skal bruges til et eksisterende forskningsprojekt, der allerede 
er registreret, så skal den eksisterende anmeldelse opdateres.  
 

7.6 Forskellen på databehandling og videregivelse  
Når en tredjemand (virksomhed, studerende, samarbejdspart mv.), der ikke er ansat på AAU, behandler 
personoplysninger på vegne af og efter instruks fra en AAU-ansat forsker, så er det databehandling. En databehandler 
har bl.a. pligt til at slette personoplysninger, når den dataansvarlige forsker beder databehandleren om det. Som 
eksempel på en databehandler kan f.eks. nævnes Gallup, der på vegne af en forsker indsamler spørgeskemadata. 
  
Når en forsker har behov for selv at bestemme, hvordan personoplysninger skal behandles, herunder hvornår disse skal 
slettes, er det nødvendigt, at personoplysningerne videregives til denne forsker.  
 
Den afgørende forskel på databehandling og videregivelse er således, at der ved databehandling handles efter instruks 
fra den dataansvarlige, hvorimod der ved videregivelse skabes to dataansvarlige, idet modtageren også får ret til at 
afgøre, hvordan de modtagne personoplysninger skal behandles. 

8. AAU’s tekniske understøttelse af forskning 
Databeskyttelsesforordningen stiller krav om, der skal indføres passende tekniske og organisatoriske 

sikkerhedsforanstaltninger. Den dataansvarlige har pligt til at vurdere, hvad der er passende, og i denne vurdering skal 

det bl.a. tages i betragtning, hvilken kategori af personoplysninger det drejer sig om og hvilke risici, der er for de 

registreredes rettigheder.  

 

AAU tilbyder en række løsninger, der kan bruges til opbevaring og forsendelse af personoplysninger. Disse er mere 

præcist beskrevet her.  

8.1 Fremtidige løsninger og support  
Der er i starten af 2018 igangsat et projekt i samarbejde mellem Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) og It Services, der 

hedder CLAAUDIA, som har til formål at udvikle tekniske løsninger, herunder bl.a. opbevaringsløsninger til 

forskningsdata, og etablere en rådgivningsfunktion til forskere i forhold til tekniske løsninger.  

 

 

9. Sikkerhed, herunder sikkerhedsbrud og konsekvensanalyser  

9.1 Datasikkerhed  
Når der behandles personoplysninger i forbindelse med forskning, skal det ske på en måde, der sikrer, at de 

personoplysninger, der indgår i forskningen, holdes adskilt fra universitetets almindelige administrative sagsbehandling.  

 

https://www.informationssikkerhed.aau.dk/Opbevaringsloosninger/
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Forskeren skal sørge for, at personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Det kan 

eksempelvis sikres ved, at der foretages regelmæssige sikkerhedskopieringer. Såfremt personoplysningerne opbevares i 

et AAU-drev, sker der automatisk sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopien gemmes standardmæssigt i 3 måneder.    

 

Personoplysninger må endvidere ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere de registrerede i et 

længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til projektets gennemførelse. Såfremt det er muligt, skal 

projektlederen derfor sørge for at pseudonymisere persondata.  

 

Formidling af forskningsprojektets resultater skal ske på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere 

enkeltpersoner. 

 

Hvis behandling af personoplysninger finder sted på it-udstyr uden for AAU’s lokaliteter (eller på udstyr, som ikke er en 

del af universitetets almindelige system), skal forskeren sikre de fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Ved spørgsmål 

herom kan AAU It Services kontaktes. 

 

9.2 Databehandling og -opbevaring 
Forskeren skal sikre, at der alene behandles personoplysninger, der er omfattet af registreringen, og at 

personoplysninger hverken kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.  

 

Behandling af personoplysninger må kun foretages af forskeren eller på foranledning af forskeren og på dennes ansvar. 

Såfremt det i forbindelse med forskningsprojektet er nødvendigt, at personoplysninger behandles af en eller flere 

underleverandør(er) eller samarbejdspart(er), herunder f.eks. offentlige myndigheder, virksomheder og andre 

universiteter, skal der, inden underleverandøren eller samarbejdsparten påbegynder behandlingen, indgås en 

databehandleraftale. Skabelon til databehandleraftaler kan hentes på www.persondata.aau.dk.   

 

Forskeren skal ved overførsel af personoplysninger via internet eller andet eksternt netværk sikre, at der træffes de 

fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab. Der anbefales, at 

man benytter de standardløsninger, som AAU stiller til rådighed, se afsnit ’8.2. Standardløsninger, der kan bruges til at 

sende eller dele personoplysninger’. Det bemærkes, at det er sikkert at sende mails fra en AAU-mailadresse til en anden 

AAU-mailadresse, da dette er et lukket system. Det er ulovligt at anvende Dropbox og lignende løsninger.  

 

Forskeren er til enhver tid ansvarlig for, at det sikres, at personoplysninger, uanset om de forefindes i elektronisk eller 

fysisk form, opbevares i overensstemmelse med nedenstående principper:  

 

- Fysiske mapper med personoplysninger skal opbevares i aflåste skabe eller skuffer, hvor det kun er den forsker 

eller forskergruppe, der skal bruge oplysningerne, der har en nøgle.  

- Personoplysninger der ønskes opbevaret elektronisk, skal som udgangspunkt opbevares på en af de løsninger, 

som AAU tilbyder.   

- Såfremt personoplysninger ikke opbevares i en af de løsninger, som AAU tilbyder, skal forskeren sikre, at 

personoplysningerne opbevares på en sikker og forsvarlig måde, og således at uautoriserede personer ikke har 

mulighed for at få adgang hertil. Opbevaring uden for de løsninger, som AAU tilbyder, kræver i visse tilfælde 

AAU’s Informationssikkerhedschefs godkendelse.   

- Personoplysningerne skal i videst muligt omfang behandles i en form, hvor de ikke er umiddelbart 

personhenførbare, f.eks. i pseudonymiseret eller krypteret form. It Services kan være behjælpelig med at 

kryptere.   

- Adgangen til personoplysninger må kun finde sted ved benyttelse af et fortroligt password. Password skal 

udskiftes mindst én gang om året, eller når forholdene tilsiger det. 

- Ved anvendelse af interne net skal det sikres, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne. 

- Hvis personoplysningerne lagres på udtagelige og bærbare datamedier, f.eks. på USB-nøgler eller eksterne 

harddiske, skal der sikres mod, at uvedkommende kan tilgå oplysningerne på det bærbare datamedie i tilfælde 

af, at det mistes/stjæles. Dette kan f.eks. ske ved stærk kryptering.  

- Adgang til personoplysningerne skal begrænses til personer, der har et sagligt behov for adgang. Det skal være 

så få personer som muligt.   

 

Personoplysninger, der indgår i et forskningsprojekt, database eller biobank, må udelukkende bruges til forskning og 
statistik. 
  

http://www.persondata.aau.dk/
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9.3 Kontrol  
AAU’s Databeskyttelsesrådgiver og Informationssikkerhedschef skal løbende foretage intern stikprøvekontrol af, at 

databeskyttelsesreglerne, AAU-politikker for informationssikkerhed og ovenstående vilkår overholdes. 

 

Datatilsynet kan komme på uanmeldte og anmeldte kontrolbesøg.  

 

9.4 Afslutning af projektet 
Efter databeskyttelsesforordningen må man ikke opbevare personoplysninger i længere tid end nødvendigt set i forhold 

til det formål, som personoplysningerne blev indsamlet eller modtaget til. Og derfor skal forskeren eller forskergruppen, 

på det tidspunkt hvor oplysningerne ikke længere er nødvendige, sikre, at personoplysninger slettes eller anonymiseres, 

på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner igen eller overføres til Statens Arkiver efter 

reglerne i arkivloven.  

 

Sletning af personoplysninger fra elektroniske medier skal ske på en sådan måde, at oplysningerne ikke kan 

genetableres. Fysiske mapper skal tilintetgøres ved makulering. 

  

I forbindelse med anmeldelseen skal forskeren bl.a. oplyse, hvornår behandlingen, herunder f.eks.  

Opbevaring, af personoplysninger afsluttes. Såfremt behandlingen af personoplysninger endnu ikke er afsluttet, er det 

muligt at søge om at få datoen ændret.  

 

9.5 Sikkerhedsbrud 

9.5.1 Hvad er et sikkerhedsbrud? 
Et sikkerhedsbrud er et hændeligt eller forsætligt tab, ændring, offentliggørelse eller uautoriseret videregivelse af, eller 

adgang til personoplysninger. Det kan for eksempel være:  

 Hacking af din computer  

 Åbning af links i ’falske’ e-mails (phishing) 

 Fejlagtig lækage af medarbejderes cpr-numre  

 En klage fra en studerende, som er blevet efterladt i printeren 

 Tyveri af f.eks. eksamensliste eller ansøgninger, eller 

 Hvis et it-system bryder ned, der medfører, at vi f.eks. ikke kan gennemføre eksamener 

 En tabt USB nøgle, hvor der opbevares personoplysninger. 

9.5.2 Hvad skal man gøre, hvis der sker et sikkerhedsbrud? 
Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden er det vigtigt, at der straks reageres, da AAU er forpligtet til senest 72 

timer efter, at vi er blevet bekendt med sikkerhedsbruddet, at have anmeldt dette til Datatilsynet, hvis bruddet indebærer 

en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder. Det betyder, at du så snart, du bliver bekendt med et 

sikkerhedsbrud, uanset om du vurderer, at dette ikke har risiko for fysiske personers rettigheder, skal indberette det til IT 

Service på support@its.aau.dk  

9.6 Konsekvensanalyser 
En konsekvensanalyse er en analyse af, hvilke konsekvenser det vil have for beskyttelsen af personoplysninger at 

udføre den påtænkte behandling af personoplysninger. I visse situationer, f.eks. hvor der behandles store mængder 

følsomme persondata, er der pligt til at foretage en konsekvensanalyse. Såfremt analysen viser, at der er stor risiko for 

de registrerede, skal behandlingen godkendes af Datatilsynet inden behandlingen kan påbegyndes. Læs mere i 

vejledningen om konsekvensanalyser.   

10. Ændringer 
Såfremt der er ændringer, efter forskeren eller forskergruppen har anmeldt projektet, skal disse ændringer registreres.  

 

Eksempler på ændringer, der skal registreres: 

- Forlængelse af projektet, herunder udsættelse af det tidspunkt, hvor personoplysningerne skal  

slettes, anonymiseres eller arkiveres. 

- Forlængelse af den periode, hvor forskeren vil beholde en etableret database eller biobank. 

mailto:support@its.aau.dk
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- Ændring af hvordan personoplysningerne håndteres, efter behandlingen er afsluttet (sletning, arkivering eller 

anonymisering).  

- Ændret antal personer, der behandles oplysninger om. 

- Ny(e) databehandler(e). 

- Ny projektleder eller ny projekttitel. 

- Projektleder skifter institut. 

- Tilføjelse af et nyt datasæt til et eksisterende projekt. 

 

 


