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Brug af personoplysninger fra EN AF OS-panelet 
 

EN AF OS-panelet er en del af Landsindsatsen EN AF OS. Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal 

du som medlem af panelet have mulighed for at informere dig om en række oplysninger i forbindelse med 

Landsindsatsens drift og anvendelse af EN AF OS-panelet. 

Vi skal informere dig om følgende: 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

2. Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

3. Kategorier af personoplysninger 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

8. Retten til at trække samtykke tilbage 

9. Dine rettigheder 

10. Klage til Datatilsynet 

I det vedlagte bilag 1 på næste side finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 

Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se 

vores kontaktoplysninger her: 

Dataansvarlig 

Lars Toft 

Administrativ projektmedarbejder 

Det nationale sekretariat 

Landsindsatsen EN AF OS 

Carl Nielsens Allé 9D, underetagen 

2100 København Ø 

Tlf. 3045 0104 

Mobil. 2826 4655 

CVR-nr.: 29190623 

E-mail. Lars.toft@regionh.dk 

www.en-af-os.dk 

 
1 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. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række 
oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede. 

http://www.en-af-os.dk/
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Bilag 1. Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Lars Toft er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder  

kontaktoplysninger nedenfor: 

Landsindsatsen EN AF OS 

Carl Nielsens Allé 9D, underetagen, 2100 København Ø. 

CVR-nr.: 29190623 

Telefon: 28 26 46 55 

Mail: Lars.Toft@regionh.dk  

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• EN AF OS-panelet er et meget vigtigt bidrag til Landsindsatsen EN AF OS’ forskellige aktiviteter og 

medieindsatser. Medlemmer af panelet gør det muligt for EN AF OS at få mere viden og indsigt i 

livet med en psykisk lidelse og udbrede information om psykisk sygdom. På den måde er du også 

med til at gøre det mindre tabubelagt at leve med en psykisk lidelse. 

• Du vil være 100% anonym i undersøgelserne. 

• Vi opbevarer din e-mailadresse, så vi med jævne mellemrum kan udsende elektroniske 

spørgeskemaer via e-mail. Spørgsmålene vil omhandle alt fra personlige erfaringer, holdninger og 

aktuelle nyhedsspørgsmål. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• EN AF OS-panelet blev etableret i starten af 2012 som et redskab til indsamling af data om 

erfaringer med psykisk sygdom til Landsindsatsen EN AF OS. Panelet består af personer, der har 

eller har haft en psykisk lidelse, og som besvarer spørgeskemaundersøgelser flere gange årligt om 

forskellige problemstillinger omhandlede psykisk sygdom og livet med psykisk sygdom.  

 

Definitioner 
Nedenfor er der redegjort for en række af de væsentlige persondataretlige begreber. Den konkrete 
betydning heraf for panelets medlemmer er angivet i kursiv:  

Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller 
identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som 
direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan 
identificere en bestemt fysisk person. 
EN AF OS-panelet: Vi opbevarer din e-mail og dit samtykke. 

Dataansvarlig Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, 
institution eller et andet organ, der alene eller sammen med 
andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der 

mailto:Lars.Toft@regionh.dk
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må foretages behandling af personoplysninger, og som giver 
instruktion til databehandler.  
EN AF OS-panelet: Se punkt 1. 

Databehandler Den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighed, 
institution eller et andet organ, der behandler 
personoplysninger på den dataansvarliges vegne efter 
instruktion fra den dataansvarlige.  
EN AF OS-panelet: Se punkt 1. 

Behandling Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug 
af personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, 
systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, 
videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden 
for organisationen.  
EN AF OS-panelet: Vi udsender spørgeskemaer via e-mails, 
registrerer ændringer/sletning af data og udarbejder 
anonymiserede undersøgelser på baggrund af modtagne 
besvarelser. 

Særlige kategorier af personoplysninger Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs 
eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssige 
tilhørsforhold, genetiske data, skatte retslige forhold, 
helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons 
seksuelle forhold eller seksuelle orientering, samt 
oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske 
data behandles med det formål entydigt at identificere en 
fysisk person (følsomme oplysninger). 
EN AF OS-panelet: Vi opbevarer din e-mail og dit samtykke. 

Persondataforordningen 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 
med tilhørende regulering. 
EN AF OS-panelet: EN AF OS arbejder efter denne forordning. 
Det betyder konkret, at EN AF OS sikrer samtykke til, at vi 
opbevarer din email som led i at generere undersøgelser, og 
at vi sikrer, at det system, vi bruger, ikke giver 
uvedkommende adgang. 

Databeskyttelsesloven Lov nr. L68 af 17. maj 2018 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger 
og om fri udveksling af sådanne oplysninger.  
EN AF OS-panelet: EN AF OS arbejder efter denne forordning. 
Det betyder konkret, at EN AF OS sikrer samtykke til, at vi 
opbevarer din email som led i at generere undersøgelser, og 
at vi sikrer, at det system, vi bruger, ikke giver 
uvedkommende adgang. 
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Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af 
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f. De legitime 
interesser, der begrunder behandlingen, er at understøtte Landsindsatsen EN AF OS’ forskellige aktiviteter 
og medieindsatser. 

3. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Vi behandler dine personoplysninger i form af din e-mailadresse, som vi bruger til at sende 
spørgeskemaer ud, via SurveyMonkey. 

• Da du har tilmeldt dig EN AF OS-panelet på baggrund af, at du har/har haft en psykisk lidelse, 
behandler vi derfor også den følsomme personoplysning ”at du har/har haft en psykisk lidelse”. 

• Oplysning om at du har givet samtykke til, at vi må bruge dine besvarelser i forbindelse med 
gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser i EN AF OS-panelet. 

• I forhold til den konkrete spørgeskemaundersøgelse vil vi i anonymiseret form anvende dine 
svarkategorier i resultatet af den pågældende undersøgelse.  

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Dine personlige oplysninger vil alene optræde i anonymiseret form, dvs. at din besvarelse af et 
spørgeskema udsendt af EN AF OS vil være løsrevet fra din personlige identitet i form af din e-mail. 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Landsindsatsen bruger SurveyMonkey som dataoperatør. Der er indgået en aftale mellem Landsindsatsen 
EN AF OS som bruger af SurveyMonkey om, at SurveyMonkey overholder Persondataforordningen - 
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 med tilhørende regulering2.   

Der vil derfor ikke ske overførsel af data til modtagere i tredjelande, herunder internationale 
organisationer. 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Når du tilmelder dig EN AF OS-panelet, har vi behov for at kunne kontakte dig. Derfor samler og behandler 
vi personlige oplysninger som din e-mail og dit samtykke til, at data må bruges som grundlag for 
gennemførelse af undersøgelser som en del af Landsindsatsen EN AF OS’ indsamling og formidling af viden. 

7. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i det tidsrum, det er tilladt i henhold til lovgivningen, og sletter dem, 
når de ikke længere er nødvendige.  

 
2 SurveyMonkey forholder sig til aftalen på følgende måde: SURVEYMONKEY DATA PROCESSING AGREEMENT with EU 
Standard Contractual Clauses. This DPA is only valid and legally binding if the Customer is a party to an Agreement and 
is a controller of personal data for the purpose of Data Protection Legislation (which includes Customers located in the 
EU and Customers who process personal data of individuals resident in the EU). 
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8. Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os via de 
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil dette have virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. 

9. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig.   

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig. Du har desuden ret til at anmode om, at disse 
bliver rettet eller slettet. Du kan derfor altid tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet 
oplysninger om dig. 

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-
rettigheder.  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig 
til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken under punkt 1. 

10. Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder
http://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder
http://www.datatilsynet.dk/

