
 

 
 
 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ovennævnte projekt er den 2. september 2005 anmeldt til Datatilsynet efter 
persondatalovens1 § 48, stk. 1. Der er samtidigt søgt om Datatilsynets tilladel-
se. 
 
Det fremgår af anmeldelsen, at De er dataansvarlig for projektets oplysninger. 
Behandlingen af oplysningerne ønskes påbegyndt 1. september 2005 og for-
ventes at ophøre 31. august 2030.  
 
Oplysningerne vil blive behandlet på følgende adresse: Institut for Epidemio-
logisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 
København Ø. 
 
 
TILLADELSE 
 
Datatilsynet meddeler hermed tilladelse til projektets gennemførelse, jf. per-
sondataloven, § 50, stk. 1, nr. 1. Datatilsynet fastsætter i den forbindelse ne-
denstående vilkår: 
 
      Generelle vilkår 
 
Tilladelsen gælder indtil: 31. august 2030 
 
Ved tilladelsens udløb skal De særligt være opmærksom på følgende: 
 
Hvis De ikke inden denne dato har fået tilladelsen forlænget, går Datatilsynet 
ud fra, at projektet er afsluttet, og at personoplysningerne er slettet, anonymi-
seret, tilintetgjort eller overført til arkiv, jf. nedenstående vilkår vedrørende 
projektets afslutning. Anmeldelsen af Deres projekt fjernes derfor fra forteg-
nelsen over anmeldte behandlinger på Datatilsynets hjemmeside. 
 
Datatilsynet gør samtidig opmærksom på, at al behandling (herunder også 
opbevaring) af personoplysninger efter tilladelsens udløb er en overtrædelse 
af persondataloven, jf. § 70. 
                                                 
1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger  

Afdelingsleder Joachim Schüz 
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning  
Strandboulevarden 49  
2100 København Ø 
 
Sendt til: joachim@cancer.dk 
 

   

12. september  2005 Vedrørende anmeldelse af: En prospektiv kohorteundersøgelse af 
150.000 mobilabonnenters helbredsrisiko 

  Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K 
 
CVR-nr. 11-88-37-29 
 
Telefon 3319 3200 
Fax 3319 3218 
 
E-post 
dt@datatilsynet.dk 
www.datatilsynet.dk 
 
J.nr. 2005-41-5533  
 
Sagsbehandler 
Camilla Daasnes 
Direkte 3319 3225 
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1. Afdelingsleder Joachim Schüz er ansvarlig for overholdelsen af de fast-

satte vilkår.  
  
2. Oplysningerne må kun anvendes til brug for projektets gennemførelse.  
  
3. Behandling af personoplysninger må kun foretages af den dataansvarlige 

eller på foranledning af den dataansvarlige og på dennes ansvar.  
  
4. Enhver, der foretager behandling af projektets oplysninger, skal være be-

kendt med de fastsatte vilkår.  
  
5. De fastsatte vilkår skal tillige iagttages ved behandling, der foretages af da-

tabehandler.  
  
6. Lokaler, der benyttes til opbevaring og behandling af projektets oplysninger, 

skal være indrettet med henblik på at forhindre uvedkommende adgang.  
  
7. Behandling af oplysninger skal tilrettelægges således, at oplysningerne 

ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Der 
skal endvidere foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke be-
handles urigtige eller vildledende oplysninger. Urigtige eller vildledende 
oplysninger eller oplysninger, som er behandlet i strid med loven eller 
disse vilkår, skal berigtiges eller slettes.  

  
8. Oplysninger må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at iden-

tificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af 
hensyn til projektets gennemførelse.  

  
9. En eventuel offentliggørelse af undersøgelsens resultater må ikke ske på 

en sådan måde, at det er muligt at identificere enkeltpersoner.  
  
10. Eventuelle vilkår, der fastsættes efter anden lovgivning, forudsættes over-

holdt. 
 

 Elektroniske oplysninger 
  
11. Identifikationsoplysninger skal krypteres eller erstattes af et kodenummer 

el. lign. Alternativt kan alle oplysninger lagres krypteret. Krypte-
ringsnøgle, kodenøgle m.v. skal opbevares forsvarligt og adskilt fra per-
sonoplysningerne.  
 

12. Adgangen til projektdata må kun finde sted ved benyttelse af et fortroligt 
password. Password skal udskiftes mindst én gang om året, og når forhol-
dene tilsiger det. 

  
13. Ved overførsel af personhenførbare oplysninger via Internet eller andet 

eksternt netværk skal der træffes de fornødne sikkerhedsforanstaltninger 
mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab. Oplysnin-
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gerne skal som minimum være forsvarligt krypteret under hele transmis-
sionen. Ved anvendelse af interne net skal det sikres, at uvedkommende 
ikke kan få adgang til oplysningerne.  

  
14. Udtagelige lagringsmedier, sikkerhedskopier af data m.v. skal opbevares 

forsvarligt aflåst og således, at uvedkommende ikke kan få adgang til op-
lysningerne. 

  
 Manuelle oplysninger 
  
15. Manuelt projektmateriale, udskrifter, fejl- og kontrollister, m.v., der di-

rekte eller indirekte kan henføres til bestemte personer, skal opbevares 
forsvarligt aflåst og på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan gøre 
sig bekendt med indholdet. 

  
 Oplysningspligt over for den registrerede  
  
16. Hvis der skal indsamles oplysninger hos den registrerede (ved interview, 

spørgeskema, klinisk eller paraklinisk undersøgelse, behandling, observa-
tion m.v.) skal der uddeles/fremsendes nærmere information om projektet. 
Den registrerede skal heri oplyses om den dataansvarliges navn, formålet 
med projektet, at det er frivilligt at deltage, og at et samtykke til deltagel-
se til enhver tid kan trækkes tilbage. Hvis oplysningerne skal videregives 
til brug i anden videnskabelig eller statistisk sammenhæng, skal der også 
oplyses om formålet med videregivelsen samt modtagerens identitet.  

  
17. Den registrerede bør endvidere oplyses om, at projektet er anmeldt til 

Datatilsynet efter persondataloven, samt at Datatilsynet har fastsat nær-
mere vilkår for projektet til beskyttelse af den registreredes privatliv. 
 

 Indsigtsret  
  
18. Den registrerede har ikke krav på indsigt i de oplysninger, der behandles 

om den pågældende.  
 

 Videregivelse 
  
19. Videregivelse af personhenførbare oplysninger til tredjepart må kun ske 

til brug i andet statistisk eller videnskabeligt øjemed.  
 

20. Videregivelse må kun ske efter forudgående tilladelse fra Datatilsynet. 
Datatilsynet kan stille nærmere vilkår for videregivelsen samt for modta-
gerens behandling af oplysningerne.  
 

 Behandling ved databehandler  
  
21. Datatilsynets vilkår gælder også ved behandling hos databehandler.  
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22. Ved behandling hos databehandler skal der indgås en skriftlig aftale herom 
mellem den dataansvarlige og databehandleren. Det skal fremgå af aftalen, 
at databehandleren alene handler efter instruks fra den dataansvarlige, og at 
oplysninger ikke må anvendes til databehandlerens egne formål. Databe-
handleren skal desuden give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger 
til, at denne til enhver tid kan sikre sig, at Datatilsynets vilkår kan overhol-
des, og at de bliver overholdt. 

  
23. Hvis databehandleren er etableret i en anden medlemsstat, skal det desuden 

fremgå af aftalen, at de yderligere bestemmelser om sikkerhedsforanstalt-
ninger for databehandlere, som eventuelt er fastsat i den medlemsstat, hvor 
databehandleren er etableret, også er gældende for databehandleren.  

  
 Ændringer i projektet  
  
24. Væsentlige ændringer i projektet skal anmeldes til Datatilsynet (som æn-

dring af eksisterende anmeldelse). Ændringer af mindre væsentlig betyd-
ning kan meddeles Datatilsynet.  

  
25. Ændring af tidspunktet for projektets afslutning skal altid anmeldes.  
  
 Ved projektets afslutning 
  
26. Senest ved projektets afslutning skal oplysningerne slettes, anonymiseres 

eller tilintetgøres, således at det efterfølgende ikke er muligt at identifice-
re enkeltpersoner, der indgår i undersøgelsen. 
 

27. Alternativt kan oplysningerne overføres til videre opbevaring i Statens 
Arkiver (herunder Dansk Dataarkiv) efter arkivlovens regler.  

  
28. Sletning af oplysninger fra elektroniske medier skal ske på en sådan må-

de, at oplysningerne ikke kan genetableres. 
 

Ovenstående vilkår er gældende indtil videre. Datatilsynet forbeholder sig 
senere at tage vilkårene op til revision, hvis der skulle vise sig behov for det. 
 
 
Anmeldelsen offentliggøres i fortegnelsen over anmeldte behandlinger på 
Datatilsynets hjemmeside. 
 
Persondataloven kan læses/hentes på Datatilsynets hjemmeside under punktet 
"Lovgivning". 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Camilla Daasnes 
 


