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INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Din deltagelse. Du accepterer at deltage i undersøgelsen, når du enten udfylder og
afleverer papirspørgeskemaet eller påbegynder besvarelsen af det elektroniske
spørgeskema. Det er naturligvis frivilligt at deltage. Dine elektroniske svar gemmes
løbende og indgår således i undersøgelsen, både hvis spørgeskemaet er helt eller delvist
udfyldt. Du kan dog ændre i dine besvarelser, indtil du har trykket "afslut". Du kan trække
dig fra undersøgelsen, indtil den 25. oktober 2020.
Databehandling. Lovgrundlaget for behandlingen af de indsamlede data er
databeskyttelsesforordningens artikel 6 (stk. 1, litra e) og Databeskyttelseslovens § 10,
som giver lov til at behandle personoplysninger, men udelukkende til statistiske og
videnskabelige formål.
Data fra denne spørgeskemaundersøgelse kan videregives til statistiske og videnskabelige
formål i andre undersøgelser i henhold til lovgivningen. I tilfælde af videregivelse vil dine
personoplysninger stadig blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med
databeskyttelsesreglerne.
Oplysninger om dine rettigheder og mulighed for at klage kan fås ved henvendelse til
Region Midtjyllands Databeskyttelsesrådgiver (DPO), som kan kontaktes på: 21 35 90 30
og/eller e-mail: dpo@rm.dk.
Du har mulighed for at læse mere om undersøgelsen på www.psykiatriundersogelser.dk.
Vi håber, du har lyst til at deltage i undersøgelsen.

