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EKSEMPEL PÅ 

Samtykke til behandling af personoplysninger 
 

Dataansvarlig studerende:  

 

Titel på opgave/projekt/speciale: 

 

Vejleder på opgave/projekt/speciale: 

 

Beskrivelse af projektet, herunder formålet med databehandlingen og hvilke 

personoplysninger der behandles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg giver hermed samtykke til at ovennævnte studerende må behandle oplysninger om 

mig i forbindelse med sin uddannelse på Syddansk universitet. Mine 

personoplysninger vil indgå i ovennævnte opgave/projekt/speciale. Jeg giver samtykke 

til, at: 

• mine oplysninger må behandles i opgaven/projektet/specialet 

• mine oplysninger må videregives til en eller flere studerende, som skriver 

opgaven /projektet eller specialet i fællesskab. De studerende har fælles 

dataansvar 

• mine oplysninger må videregives til Syddansk Universitet og til en eventuel 

ekstern censor i forbindelse med vejledning og bedømmelse 

• mine oplysninger må offentliggøres i anonymiseret form i forbindelse med 

offentliggørelse af projektet eller specialet. Dette punkt kan helt fjernes 

hvis det vurderes ikke at være nødvendigt. Vurderingen skal ske 

ved hvert enkelt projekt. 
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Dato:    

 

Navn:    
 

Underskrift:   

 

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage med virkning for fremtiden. Dette sker 
via henvendelse til denne mail:   

 
 

Information til den registrerede 

Efter reglerne i persondataforordningen skal den studerende som dataansvarlig 

informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med 

behandlingen af oplysningerne. Den studerende registrerer og behandler 

personoplysninger med hjemmel persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). 

Følsomme data, dvs. helbredsdata eller data om race eller etnisk oprindelse, politisk, 

religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold 

registreres og behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra 

a). Begge regler giver adgang til at behandle oplysninger, når den registrerede har 

givet udtrykkeligt samtykke. 

 

Behandling og opbevaring 

Den studerende behandler personoplysningerne fortroligt. Oplysningerne vil blive 

opbevaret indtil opgaven/projektet/specialet er bedømt og klagefristen i forbindelse 

med bedømmelsen er udløbet. 

 

Videregivelse af oplysninger 

Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre medmindre der er givet samtykke 

hertil. 

 

Dataindsigt 

Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til den studerende med 

henblik på at få kopi af oplysningerne. 

 

Berigtigelse af oplysninger 

Hvis den registrerede person mener, at der er registreret forkerte oplysninger, kan 

man bede den studerende om at berigtige oplysningerne. Det vil sige, at den 

studerende retter oplysningerne eller noterer, at oplysningerne er forkerte og 

registrerer de rigtige oplysninger. Den registrerede person har krav på, at den 

studerende ser bort fra oplysningerne ind til det er afgjort, hvilke oplysninger, der er 

rigtige. 
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Tilbagekaldelse af samtykke og sletning af oplysninger 

Hvis den studerende har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at 

behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde 

samtykket. Den studerende kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne 

efter samtykket er trukket tilbage. 

Den registrerede har ret til at få slettet oplysninger, som den studerende har 

registreret om den pågældende, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det 

formål de blev indsamlet til. Oplysningerne skal også slettes, hvis den registrerede 

tilbagekalder samtykket til behandlingen eller hvis oplysningerne ved en fejl er blevet 

behandlet ulovligt. Den registrerede har ikke krav på sletning af oplysninger, som er 

arkiverede efter arkivlovens regler i universitetets arkivsystem. 

 

Klage til Datatilsynet 

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet 

dt@datatilsynet.dk. 

 

mailto:dt@datatilsynet.dk

