
 

Betingelser og vilkår 
 
Nedenfor fremgår en detaljeret gennemgang af betingelser og vilkår for deltagelse i spørgeskemaundersøgel-

sen, som vedrører projekt Naturfaglig læsning – At lære med tekster i fag. Undersøgelsen gennemføres af Nati-

onalt Videncenter for Læsning i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og VIA University College. 

 

1. Dataansvarliges kontaktoplysninger 

Nationalt Videncenter for Læsning 

Humletorvet 3 

1799 København 

CVR-nr.: 30891732 

Databeskyttelsesrådgiver 

Karsten Holt 

E-mail: kp@dpoteam.dk 

Telefon.: 7174 9020 

Projektledere og ansvarlige for dataindsamling 

Jesper Bremholm  Martin Krabbe Sillasen 

Nationalt Videncenter for Læsning VIA University College 

E-mail: jbre@kp.dk  E-mail: msil@via.dk 

Telefon: 4189 7142  Telefon: 8755 1714 

2. Formål med indsamling af persondata 

Undersøgelsen er en del af forsknings- og udviklingsprojektet Naturfaglig læsning – At lære med tekster i fag, 

som har fokus på at udvikle en læsedidaktik tilpasset naturfagene. I denne spørgeskemaundersøgelse skal be-

svarelserne være med til at undersøge, hvilke læremidler der bliver anvendt i undervisningen i naturfagene i 

grundskolen.   

3. Hjemmelsgrundlag 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse  

med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

4. Kategorierne af personoplysninger 

Almindelige personoplysninger: 

a) Navn 

b) E-mailadresse 

c) Stillingskategori 
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d) Arbejdssted 

5. Behandling af dine personoplysninger 

■ Vi indsamler dine personoplysninger med brug af SurveyExact og e-mail til skoler. 

■ Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og sikkert med brug af R og Sciencedata. Data opbevares på 

krypteret sikker harddisk og på sikret drev administreret af Københavns Professionshøjskole på vegne af Na-

tionalt Videncenter for Læsning. 

■ Vi sletter/anonymiserer dine data senest fem år efter afslutning af projektet, som slutter i 2026, dvs. i 2031. 

■ Der anvendes ikke automatisk behandling af dine personoplysninger. 

6. Dine rettigheder 

Deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen er frivillig. 

 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt at få urigtige oplysninger om dig 

rettet. Ligeledes har du ret til at trække din deltagelse tilbage, dvs. dine data trækkes ud fra undersøgelsen. 

Dette gælder dog ikke data, der er anonymiseret og anvendt i analyser. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Du kan rette henvendelse til Lars Kofod-Jensen, projektleder ved Københavns Professionshøjskole 

(lako@kp.dk). 

7. Retten til at indgive klage 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. Du finder Datatilsynets 

kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen på www.eurlex.eu-

ropa.eu og databeskyttelsesloven på www.retsinformation.dk. 

www.datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
www.eurlex.europa.eu
www.eurlex.europa.eu
http://www.retsinformation.dk/

