Bilag 2 Samtykkeerklæring til FoU-projekt
Emne: [Teksten skal give en kort og sigende titel om samtykkets formål – ligesom en overskrift]
Undertegnet, [navn på registrerede] giver hermed samtykke til, at projektet [indsæt projektets navn] kan anvende [oplistning af personoplysninger] til [beskriv formål og anvendelse
kort].
Jeg er indforstået med, at [angivelsen af andre relevante forhold, som den registrerede skal
gøres bekendt med. Kan dog ikke fravige databeskyttelsesforordningens krav]

Navn

Underskrift

Dato
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FORSVARSAKADEMIETS BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Forsvarsakademiets skal hermed oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.
1. DEN DATAANSVARLIGE
Forsvarsakademiet er ansvarlige for din behandling af personoplysninger, herunder indhentning og opbevaringen af dette samtykke. Du kan kontakte os her:
Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1
2100 København
Telefon: +45 7281 7000
fak@fak.dk
2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATABESKYTTELSESRÅDGIVER
Såfremt du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller dine
rettigheder, kan du kontakte Forsvarsakademiets databeskyttelsesrådgiver via nedenstående
oplysninger:
Forsvarsakademiet
Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø
Telefon: +45 7281 7023
E-mail: dpo@fak.dk
Hvis du er ansat i Forsvaret, og har adgang til FIIN-INTRA kan du besøge SharePoint sitet
på, hvor du også kan finde mere viden om reglerne: http://team.msp.forsvaret.fiin.dk/sites/jursek/databeskyttelse/SitePages/Startside.aspx
3. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
3.1. Formål
Formålet med Forsvarsakademiets behandling af dine personoplysninger er, at [indsæt en
beskrivelse af formålet]
3.2. Retsgrundlag
[Ved almindelige oplysninger:]
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er fastsat i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke, hvor: Den registrerede har givet samtykke
til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
[Ved følsomme personoplysninger]
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er fastsat i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, om samtykke, hvor: Den registrerede har givet samtykke
til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
4. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Forsvarsakademiet behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
[Almindelige personoplysninger/Følsomme oplysninger], herunder:
 [angivelse af typen af oplysninger fx billeder, kontaktoplysninger mm.]
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 [angivelse af typen af oplysninger fx billeder, kontaktoplysninger mm.]
5. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
Forsvarsakademiet videregiver ikke dine oplysninger til andre myndigheder, heller ikke indenfor Forsvarsministeriets koncern.
Oplysningerne kan dog blive videregivet til andre forskningsprojekter med henblik på, at
blive benyttet som grundlag for nye videnskabelige undersøgelser.
6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Forsvarsakademiet opbevarer dine personoplysninger i optil 5 år efter projektets afslutning.[Såfremt personoplysningerne kan nøjes med at blive opbevaret i kortere tidsrum, så
skal dette angives. Det er vigtigt at foretage en konkret vurdering af behovet for opbevaringen, således oplysningerne bevares i kortest muligt tid.]
7. DINE RETTIGHEDER
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til behandlingen af
dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den indhentende enhed jf. pkt. 1. Dine rettigheder indebærer bl.a.:
 Ret til indsigt: Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som Forsvaret behandler om
dig.
 Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 Ret til sletning: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger, såfremt du fx trækker dit samtykke tilbage.
 Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af
dine personoplysninger begrænset.
 Ret til dataportabilitet: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv. Du har også ret til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring.
 Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, selvom behandlingen er lovlig.
8. RET TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE
Du har ret til at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage.
Dette kan du gøre ved at kontakte Forsvarsakademiet på de kontaktoplysninger, der fremgår af pkt. 1.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, berører dette ikke lovligheden af behandlingen som
Forsvarsakademiet har foretaget af dine personoplysninger, inden dit samtykke blev trukket
tilbage.
9. KLAGE TIL DATATILSYNET
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Hvis du ønsker at klage over Forsvarsakademiets behandling af dine personoplysninger, skal
dette ske til Datatilsynet:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk
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