Specialistkonferencer om type 2-diabetes med almen praksis' (STAR)

Steno Diabetes Center Aarhus, Region Midtjylland

Informationsskema om brugen af data
Efter databeskyttelsesreglerne har Region Midtjylland pligt til at give dig en række oplysninger i forbindelse med, at dine
oplysninger bliver anvendt til forskningsformål. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte projektleder.
Dataansvarlig
Region Midtjylland
Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg
Projektleder
Thim Prætorius, thipra@rm.dk
Databeskyttelsesrådgiver
dpo@rm.dk
Formål
Projekt anvender et randomiseret design til at undersøge om et struktureret forløb med
tværsektorielle og online specialistkonferencer mellem praktiserende læger og endokrinologer om patienter med type 2-diabetes fører til en bedre behandling på patientniveau
og et højere niveau af diabeteskompetencer i almen praksis.
Dine oplysninger vil udelukkende blive brugt til forskningsformål. Offentliggørelse af
forskningsprojektets resultater vil ikke indeholde oplysninger, der kan henføres til de registrerede. Du skal endvidere være opmærksom på, at dine oplysninger kan blive anvendt
til andre forskningsprojekter, hvilket i givet fald vil ske i overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler.
Grundlaget (hjemlen) i loven
Forskningshjemlen, jf. Databeskyttelseslovens § 10, stk. 2, jf. DatabeskyttelsesforordninEfter databeskyttelsesloven skal gens art. 6, stk. 1, litra e og art. 89.
enhver behandling af personop- Du kan læse databeskyttelsesforordningen her: https://www.datatilsynet.dk/genereltlysninger have et lovligt grundom-databeskyttelse/lovgivning
lag i loven, og dette grundlag
skal oplyses til de personer, hvis
oplysninger behandles.
Eventuelle af modtagere perNår dine oplysninger behandles til forskningsformål, kan de ikke anvendes til andre forsonoplysninger
mål, og derfor vil eventuelle modtagere af dine personoplysninger altid være forskere.
Såfremt dine oplysninger videregives til andre forskningsformål, vil det ske i overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler.
Ekstern databehandler
SurveyXact by Rambøll Management Consulting; Olof Palmes Alle 20; 8200 Aarhus N
Danmarks Statistik Forskermaskiner; Sejrøgade 11; 2100 København Ø
Overførsel til lande uden for EU Dine oplysninger vil ikke blive overført til lande uden for EU.
Basal sociodemografi (alder, køn, anciennitet) og selvvurderet syn på egne kompetencer i
Kategorier af personoplysninger
behandlingen af type 2-diabetes. Indsamles på basis af skriftligt samtykke.
Tidsperiode
Personoplysningerne slettes, anonymiseres eller indsendes til Rigsarkivet senest ved projektets afslutning den 04-10-2026, eller tidligere hvis det ikke længere er nødvendigt og
relevant at behandle personoplysningerne.
Det er muligt, at dette tidspunkt ændres, såfremt forskningsprojektet forsinkes eller såfremt data fra projektet, herunder dine oplysninger genbruges i et nyt forskningsprojekt i
overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler.
Rettigheder
Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet i overensstemmelse
med databeskyttelseslovens regler.
Sletning: Du kan anmode om, at dine oplysninger slettes. Såfremt dine oplysninger ikke
længere er nødvendige til at opfylde forskningsformålet, og sletning af dine oplysninger
ikke medfører, at det sandsynligvis vil være umuligt eller i alvorlig grad forhindre gennemførelse af forskningsprojektet, vil dine oplysninger blive slettet.
Begrænsning af behandling: Du kan anmode om, at behandlingen af dine oplysninger begrænses. Dette kan f.eks. være relevant, såfremt dine oplysninger ikke kan slettes, idet at
der så kan ske den begrænsning, at dine oplysninger alene opbevares i en nærmere afgrænset periode.
Indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger, medmindre at behandlingen er nødvendig for at udføre en forskningsmæssig opgave i samfundets interesse.
Samtykke. Du har ret til at trække et samtykke tilbage.
Såfremt du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder er du velkommen til at sende
en mail herom til projektleder.
Klage
Du kan klage til Datatilsynet, såfremt du mener, Dataansvarlig tilsidesætter databeskyttelsesreglerne i forbindelse med deres behandling af dine oplysninger til forskningsformål/forskningsprojektet. Du opfordres til at kontakte projektleder o/e DPO-rådgiveren,
inden du klager til Datatilsynet, da sagen eventuelt vil kunne løses eller afklares.
Projektanmeldelse
Forskningsprojektet er anmeldt internt i Region Midtjylland (sagsnr. 1-16-02-398-21), som
har fastsat nærmere vilkår for projektet til beskyttelse af den registreredes privatliv.
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland (sagsnr. 1-10-72-274-21) oplyser:
Spørgeskemaundersøgelser er undtaget fra anmeldelse i medfør af komitéloven § 14, stk.
2, og projektet skal derfor ikke anmeldes til komitéen, jf. samme lov § 14, stk. 1.

