SAMTYKKEERKLÆRING
Ved at underskrive denne erklæring giver jeg samtykke til behandling af følgende
personoplysninger om mig i forbindelse med Trivsel som forsker - projektet:
 Mine initialer, ansættelsessted, alder, anciennitet, egen oplevelse af mit arbejdsmiljø og
samarbejdsrelationer og hvilke initiativer jeg mener kan forbedre arbejdsmiljøet.

Hvem er ansvarlige for behandlingen af disse oplysninger (dataansvarlige)?
Oplysningerne behandles af Holbæk Sygehus, Region Sjælland (Janet F Jensen) og Det nære
Sundhedsvæsen, Region Sjælland (Ditte Høgsgaard) i samarbejde med Institut for Regional
Sundhedsforskning, Syddansk Universitet (Institutleder Rikke L Larsen).

Til hvilket formål kan oplysningerne behandles?
Oplysningerne indsamles og behandles til brug for at belyse hvordan arbejdsmiljø og
samarbejdsrelationer kan understøtte forskeres trivsel tilknyttet Institut for Regional
Sundhedsforskning (IRS) gennem Open Space metoden. Herunder hvilke initiativer der kan
understøtte dette.

Behandling af oplysningerne
Oplysningerne behandles fortroligt og er kun tilgængelige for de forskningsmedarbejdere, der har
behov herfor. Oplysningerne behandles endvidere i overensstemmelse med den Videnskabsetisk
Komite og datatilsynets retningslinjer med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningens
regler, herunder krav til teknisk og organisatorisk sikkerhed.
Data indsamles i perioden 1.11.2021 og til og med 31.12.2021.

Hvilke rettigheder giver databeskyttelsesforordningen mig?




Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug
for elektronisk databehandling.
Ret til i visse tilfælde at kræve sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige,
vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
Ret til at trække samtykket tilbage. Et samtykke kan dog kun trækkes tilbage med virkning
for fremtiden. Det betyder, at behandlingen af personoplysninger indtil samtykket
tilbagekaldes, vil være lovlig.

Accept og underskrift:
Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg er:
 Blevet grundigt informeret om forskningsprojektet og dets formål
 Indforstået med, at de nævnte dataansvarlige behandler de nævnte personoplysninger om
mig
 Gjort opmærksom på, at jeg kan kontakte projektansvarlig Janet F Jensen
(jfje@regionsjaelland.dk) eller Ditte Høgsgaard (dmae@regionsjaelland.dk), hvis jeg har
spørgsmål til projektet.
 Gjort opmærksom på at jeg kan klage over behandling til Datatilsynet, dt@datatilsynet.dk
 Indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Jeg kan til
enhver tid tilbagekalde mit samtykke ved at skrive til jfje@regionsjaelland.dk

Navn (blokbogstaver):
Evt. e-mailadresse:
Dato/måned/årstal:
Underskrift:

