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Behandling af personoplysninger i komitésystemet
I forbindelse med indhentning af habilitetserklæringer, indsamles og registreres
der personoplysninger i form af navn, arbejdssted, titel/stilling, e-mail samt de
evt. økonomiske og familiemæssige oplysninger, som angives i
habilitetserklæringen. Oplysningerne anvendes i vurderingen af din habilitet.
Komitésystemet gemmer også oplysningerne i et journaliserings- og
habilitetserklæringssystem til brug for vores administrative arbejde og som
dokumentation for sagsbehandlingen. Vi gemmer også evt. korrespondance med
dig i forbindelse med habilitetserklæringen.
Når du indsender en ny erklæring (hvert år) bliver din tidligere erklæring arkiveret.
Vi benytter eksterne leverandører (databehandlere og deres evt.
underdatabehandlere) til at opbevare og behandle data. Hvis dit samarbejde med
komitésystemet ophører, fjerner vi din erklæring fra hjemmesiden.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til
komitésystemets behandling af dine oplysninger. Du har ret til at få at vide, hvilke
oplysninger komitésystemet netop har om dig. Du har ret til at bede om at få
rettet eller slettet oplysninger, hvis du f.eks. mener, at de er forkerte eller giver et
forkert indtryk. Du har også ret til begrænsning af dine oplysninger og til at gøre
indsigelse mod vores indsamling og mod den videre behandling af dine
personoplysninger, og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Der er visse
lovbestemte undtagelser til dine rettigheder.
Personfølsomme oplysninger vil ikke blive forespurgt på habilitetserklæringer og
vil aldrig blive offentliggjort, såfremt det af den pågældende selv er anført på
habilitetserklæringen eller i anden korrespondance. Såfremt en person selv
ønsker at gøre opmærksom på følsomme personoplysninger, f.eks. kroniske
sygdomme, som led i en habilitetsvurdering, vil disse blive journaliseret på en
lukket sag i sekretariaterne. Oplysninger i henholdsvis habilitetserklæringens
punkt 3 (angivelse af værdien af aktier), samt i punkt 7 (angivelse af oplysninger
om nærtståendes tilknytning til virksomheder) offentliggøres ikke.
Du har også ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Se
nærmere på www.datatilsynet.dk. Dine rettigheder er beskrevet i
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databeskyttelsesforordningen, forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 og
databeskyttelsesloven.1
Hvis du har spørgsmål til komitésystemets behandling af dine personoplysninger,
kan du kontakte os på:
National Videnskabsetisk Komité
Ørestads Boulevard 5
Bygning 37 K st.
2300 København S
+45 72 21 68 55
Mail: kontakt@nvk.dk
Web: www.nvk.dk
Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver i Sundhedsog Ældreministeriet på e-mail: databeskyttelse@sum.dk eller pr. brev.
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Lov nr. 502 af 23. maj 2018.
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