
Sådan behandler vi dine personoplysninger 

I forbindelse med din covid-19 selvpodningstest på Aarhus Universitet, skal vi efter 

databeskyttelsesforordningen oplyse dig om, hvordan dine personoplysninger vil blive behandlet. 

 

 
 

Den dataansvarlige Aarhus Universitet 

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus 

CVR-nr.: 31119103 

 

er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i 

forbindelse med covid-19 selvpodningstest. 

 

Ansvarlig for testens gennemførelse er teknisk chef, Conor 

Leerhøy, Wilhelm Meyers Allé 4, 8000 Aarhus C, som kan 
kontaktes på 2899 2241 og conor@au.dk. 

Databeskyttelsesrådgiver ved 

Aarhus Universitet 

Søren Broberg Nielsen 

Databeskyttelsesrådgiver/DPO 

dpo@au.dk 

Formålet med behandlingen 

af dine personoplysninger 

At udføre en covid-19 selvpodningstest, jf. 

 Bekendtgørelse om genåbning og særlige restriktioner for 

uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og 

Forskningsministeriets område i forbindelse med 

håndtering af covid-19, eller 

 Bekendtgørelse om lukning og genåbning samt andre 

særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og 

uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne- og 

Undervisningsministeriets område i forbindelse med 

håndtering af covid-19, 

herunder at give dig testresultatet samt oplysninger om, hvordan 
du skal forholde dig i tilfælde af et positivt resultat. 

Hvilke personoplysninger 

behandles? 

Vi behandler følgende oplysninger om dig som testet: 

 

☒CPR-nummer 

☒Navn 

☒e-mailadresse 

☒AU ID/studie ID 

☒Telefonnummer 

☒Prøvetagningssted 

☒Arbejdsplads/undervisningssted 

☒Covid-19 prøvesvar 

Anvendelsen af automatiske 

behandlinger (profilering) 

Profilering er en automatisk behandling af dine 

personoplysninger, fx behandlinger, der er bestemt af en 

algoritme. Nedenfor kan du se, om der indgår automatiske 

afgørelser i behandlingen af dine personoplysninger. 

 

☐ Der anvendes automatisk behandling af personoplysninger 

☒Der anvendes ikke automatisk behandling af personoplysninger 
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Hvor længe opbevares dine 

personoplysninger? 

Dine personoplysninger behandles af Aarhus Universitet i syv 

dage efter testens gennemførelse. 

Vil personoplysninger blive 

overladt eller videregivet til 

andre? 

☒Dine personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med 

testen vil blive behandlet af eksterne databehandlere: 

Copenhagen Medical A/S 

Sankt Annæ Plads 11 

1250 København K 

CVR: 29519226 

og 

Microsoft Ireland Operations, Ltd. 

Att.: Data Protection 

One Microsoft Place 

South County Business Park 

Leopardstown 

Dublin 18, D18 P521, Ireland 

efter reglerne i artikel 28 i databeskyttelsesforordningen 

 

☒ Dit CPR-nummer og testresultat bliver indberettet til 

Sundhedsdatastyrelsen, der bruger oplysningerne til at følge 

smitteudviklingen i Danmark. 

Hvis du tester positiv for covid-19, bliver dette videregivet til 

Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med information om dit 

navn, CPR-nummer og telefonnummer til brug for 
smitteopsporing. 

Personoplysninger er 

indhentet fra 
☒Vi har kun indhentet oplysninger fra dig selv 

☐ Vi har indhentet oplysninger fra dig selv 

☐ Vi har indhentet personoplysninger om dig fra: 

Vi har lov til at behandle dine 

personoplysninger efter 

regler i 

databeskyttelsesforordningen 

 

Vi skal oplyse dig om, hvilke 

regler der hjemler vores 

arbejde med dine 

personoplysninger. 

 Artikel 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen vil udgøre en retlig 

forpligtelse eller vil være nødvendig af hensyn til opgaver i 

samfundets interesse,

 Artikel 9, stk. 2, litra b, da behandling er nødvendig for at 

overholde den dataansvarliges eller den registreredes 

arbejdsretlige forpligtelser og specifikke rettigheder,

 Artikel 9, stk. 2, litra g, da behandlingen vil være nødvendig af 

hensyn til væsentlige samfundsinteresser, samt

 Databeskyttelseslovens §§ 7, stk. 2 og 4 og 11, stk. 1.

Dine rettigheder efter 

databeskyttelsesforordningen 

Du har følgende rettigheder, når Aarhus Universitet behandler 

dine personoplysninger i forbindelse med covid-19 

selvpodningstest. 

 

 Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger 

 Ret til berigtigelse af dine personoplysninger 

 Ret til begrænsning af behandlingen af dine 

personoplysninger 

 Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger 

 Ret til sletning eller "retten til at blive glemt". 

 Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage 

dine personoplysninger og til at anmode om, at 



 

 personoplysningerne bliver overført fra én dataansvarlig til en 

anden. 

 Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse 

udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder 

profilering. 

 
Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder kan være 

begrænset af anden lovgivning eller underlagt undtagelser, fx i 
relation til forskning og offentlig myndighedsudøvelse. 

Klage Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine 

personoplysninger, kan du rette henvendelse til 

tilsynsmyndigheden: 

 

Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 


