21. april 2020 MSA/HWK
Notat om dataansvar i forbindelse med projekter under NCFF Vest v/Aarhus Universitet og
NCFF Øst v/ Københavns Universitet
Projektdeltagerne vil under gennemførelsen af projekter under NCFF Vest og NCFF Øst kunne
komme i kontakt med personhenførbare oplysninger. Disse skal naturligvis håndteres i henhold
til gældende lovgivning, og hvis data deles med andre, skal der etableres procedurer til sikring af
samtykke.
Selvom bevillingen til et projekt vil være tildelt projektdeltagerne af enten NCFF Vest eller NCFF
Øst, så vil der kunne være behov for deling af de personhenførbare oplysninger med såvel NCFF
Vest og NCFF Øst.
NCFF Vest og NCFF Øst kan i forbindelse med projektet modtage almindelige personoplysninger
fra projektgruppen. Projektgruppen indhenter personoplysninger på baggrund af et informeret
samtykke fra de registrerede personer. Projektgruppen har ansvaret for at udforme en
samtykkeerklæring, der udgør hjemmelsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne
samt for videregivelsen til både NCFF Vest og NCFF Øst. NCFF Vest og NCFF Øst behandler
personoplysninger i forbindelse med afrapporteringen, jf. Aftalens § 3 og til NCFF Vest’s og NCFF
Øst’s egne selvstændige formål. NCFF Vest og NCFF Øst bliver dermed hver især selvstændig
dataansvarlig for de modtagne personoplysninger.
Der skal i projektansøgningen redegøres for, i hvilket omfang det forventes, at der vil indgå
personhenførbare oplysninger i arbejdet, og hvordan og med hvem sådanne oplysninger
forventes delt.
De underskrevne samtykkeerklæringer skal sendes til projektgruppens kontaktperson ved NCFF
Vest eller NCFF Øst som dokumentation senest samtidig med videregivelsen af
personoplysningerne.
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Samtykkeerklæringen skal opfylde kravene til et samtykke efter gældende lovgivning. Derudover
skal følgende formulering indsættes med henblik på at sikre hjemmelsgrundlaget for
videregivelsen til både NCFF Øst og NCFF Vest:
”Det Nationale Center for Fremmedsprog har bevilliget penge til projektet. Centret består af to
enheder, en i Østdanmark, organisatorisk forankret ved Københavns Universitet (NCFF Øst) og
en i Vestdanmark, organisatorisk forankret ved Aarhus Universitet (NCFF Vest). NCFF Øst og NCFF
Vest vil modtage de personoplysninger, som kan være relevante i forbindelse med afrapportering
af projektet samt til brug for videreformidling af projektets resultater. De indsamlede
personoplysninger vil indgå i NCFF Øst’s og NCFF Vest’s rapporter, evalueringer og
illustrationsmateriale, som vil blive uploadet på forskellige informationskanaler og sociale
medier, som fx NCFF Øst’s og NCFF Vest’s fælles hjemmeside (http://ncff.dk/), Facebook, Twitter,
LinkedIn.
Såfremt du skulle have spørgsmål til NCFF Øst’s og NCFF Vest’s behandling af dine
personoplysninger, kan du kontakte NCFF Øst på NCFFOst@hum.ku.dk og/eller NCFF Vest på
NCFFVest@au.dk Har du generelle spørgsmål til Københavns Universitets håndtering af
personoplysninger, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiver Lisa Ibenfeldt Schultz,
dpo@adm.ku.dk. Har du generelle spørgsmål til Aarhus Universitets håndtering af
personoplysninger, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiver Søren Broberg Nielsen,
soren.broberg@au.dk.
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