Workshop om ”Persondata i forskning”
Dato: Mandag den 24. april kl. 9.30 – 15.30
Mødested: Aalborg Universitet, København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.
Lokale: Seminarrum 2.1.043.
Der er parkeringspladser ved universitetet. Såfremt man skal parkere i længere tid end 3 timer, så
skal man hente en parkeringstilladelse i receptionen.
Målgruppen:
Workshoppen er kompetenceopbygning efter "train-the-trainer" konceptet. Det betyder, at alle
universiteter/institutioner har et antal inviterede deltagere med, som sidder i positioner, hvor de vil
få stor nytte af at få udbygget deres faglige viden i det daglige arbejde, de udfører. De vil derfor
kunne bidrage med råd og vejledning i organisationen omkring de forskellige temaer.
Deltagerne er inviteret via kontakter fra arbejdsgruppens repræsentanter, Det Nationale Data
Management Forum og DeIC’s netværkskontakter. Dette for også at sikre en god bredde i
deltagerskaren, som kan medvirke til at skærpe dialogen og få nuancerne frem om de forskellige
temaers problemstillinger og udfordringer.
Faglige tovholdere og kontaktpersoner vedr. dagens program:
Kathrine Tvorup Pajkes, AAU, Cand.jur., Kontraktenheden, ktp@adm.aau.dk
Lars Engelstoft, SDU, Jurist, SDU Erhverv, lae@sdu.dk

Program
9.00 Ankomst, kaffe/te og netværk
10.00 Velkommen v/Lars Engelstoft, SDU og Kathrine Tvorup Pajkes, AAU
10.10 Deltagerpræsentation
10.25 Den gældende persondatalovs regulering af forskning
v/Fuldmægtig Signe V. Abildskov, Datatilsynet
•
•

•
•
•
•

Personoplysninger – anonymisering og pseudoanonymisering
Dataansvarlig og databehandler problematikken i relation til forskningsprojekter med
flere parter, hvor flere projektledere er sammen om at bestemme over projektet, og
dermed behandlingen af personoplysninger.
§ 10 Hjemmel og videregivelse
§ 27 Overførsel til tredjeland
Den registreredes rettigheder i relation til forskning
Håndtering af data efter projektets afslutning

12.00 Frokost
12.45 Den fremtidige persondatabeskyttelsesforordnings regulering af forskning
v/Professor Peter Blume, KU

•
•

Hvilke bestemmelser i forordningen er relevant at tage i betragtning allerede nu ift.
vejledning af forskere.
Tager forordningen højde for forskning? Er der f.eks. en bestemmelse, der ligner § 10
(hjemmel til forskning og videregivelse)?

14.30 Pause (Kaffe/te og kage)
14.45 Konklusioner og opsamling med henblik på input til notat
v/Kathrine Tvorup Pajkes, Lars Engelstrup og Clement Salung Pedersen.
15.30 Tak for i dag

