
Oplysningspligt for Projekt RUST - Styrkelse af Resiliens hos Udsatte gravide og deres barn 

gennem forbedring af samarbejde på Tværs 
 

I forbindelse med forskningsprojekt RUST skal vi, jf. Databeskyttelsesforordningen, informere om en række 

detaljer i vores håndtering af personoplysninger for deltagergruppen og oplyse om rettighederne i den 

forbindelse. 

Formålet med projekt RUST er at blive bedre til at støtte småbørnsfamilier, der har brug for hjælp fra flere 

forskellige indsatser og faggrupper. 

Der vil blive behandlet oplysninger om de udsatte familier, der deltager i projekt RUST samt evt. andre 

deltagere på netværksmøderne med familierne. 

Personoplysningerne indsamles ved at optage netværksmøder med de deltagende familier på video. 

Vi behandler personoplysninger om de deltagende familier i kategorierne helbredsoplysninger, 

misbrugsoplysninger, oplysninger om familieforhold, oplysninger om strafbare forhold, beskæftigelses-

/uddannelsesoplysninger samt videobilleder af de deltagende familier samt andre medvirkende til 

møderne. 

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af samtykke, jf. DBF artikel 9, stk 2 litra a. Hvis 

du som deltager i projektet, har givet samtykke til behandlingen kan det til enhver tid trækkes tilbage, dog 

uden at det ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget. 

Oplysningerne er sikkert opbevaret hos vores leverandør. 

Oplysningerne vil blive slettet ved projektets afslutning i starten af 2021. 

Oplysninger bliver videregivet til VIA University College til brug for forskning. Der vil kun blive publiceret 

anonyme resultater, så ingen enkeltpersoner kan identificeres.  

Er du inden for den beskrevne deltagergruppe, har du ret til at anmode om sletning af dine oplysninger. 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Udvikling, Værkmestergade 15 B, 8000 

Aarhus C, som kan kontaktes på telefon: 2920 9670 eller mhv@aarhus.dk.  

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også 

kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. 
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