
Oplysninger om behandling af persondata  

Forskningsprojektets titel: Tilbage i arbejde efter hjertesvigt: Et kvalitativt interviewstudie 

Hvad handler projektet om og hvorfor indsamler vi personoplysninger 

I projektet gennemføres kvalitative interviews med personer med hjertesvigt med det formål at frem-

bringe viden om, hvordan støtten til arbejdsfastholdelse kan optimere. Personoplysninger indsamles 

i projektet ifm. med rekruttering af informanter til interviews, herunder ifm. etablering af interviewaf-

taler, samt til beskrivelse af studiepopulationen. Desuden kan personoplysninger blive delt under 

interviews. 

Hvilke personoplysninger behandles i projektet 

I projektet behandles følgende oplysninger om deltagerne: navn, alder, køn, bopæl, kontaktoplysnin-

ger, samt sygdomshistorie (fx type af hjertesygdom og andre diagnoser). Desuden kan andre per-

sondata blive delt under interviews såfremt det nævnes af deltageren. 

Hvor længe opbevares persondata 

Dine data opbevares i Hjerteforeningen i personhenførbar stand indtil 31.12.2023. Efter denne dato 

vil dine persondata blive anonymiseret eller slettet. 

Vil persondata blive videregivet til andre, fx forskere på andre universiteter? 

Dine data, som er indsamlet i undersøgelsen, vil blive behandlet af en eller flere interne databehand-

lere i Hjerteforeningen. Da projektet er et samarbejdsprojekt med Københavns Universitet, vil dine 

data, kun i anonymiseret form, blive delt med forskere fra Københavns Universitet. 

Hvor persondata indhentes fra 

Vi vil kun indhente data fra dig selv. 

Oplysning vedr. regler i persondataforordningen 

Vi har lov til at behandle dine data efter regler i persondataforordningen, GDPR. Vi skal oplyse dig 

om, hvilke regler, der gælder for vores arbejde med dine data.  

- Artikel 6, stk. 1, litra a), som giver Hjerteforeningen ret til at behandle ikke-følsomme person-

data om dig på baggrund af dit samtykke 

- Artikel 6, stk. 1, litra a) og Artikel 9, stk. 2, litra a), som giver Hjerteforeningen ret til at behandle 

følsomme persondata om dig på baggrund af dit samtykke.  

Dine rettigheder efter persondataforordningen 

Som deltager i et forskningsprojekt har du en række rettigheder efter persondataforordningen. 

Du kan læse om dine rettigheder i Hjerteforeningens persondatapolitik: 

https://hjerteforeningen.dk/persondatapolitik/ 

Ansvarlig for opbevaring og behandling af persondata 

Hjerteforeningen, CVR-nummer 10394228, er dataansvarlig for behandlingen af persondata i forsk-

ningsprojektet. 

Forskningsprojektet er ledet af ph.d.-studerende Sidsel Marie Bernt Jørgensen, som kan kontaktes 

på Vognmagergade 7, 3.sal, 1120 København K, sidselmrj@hjerteforeningen.dk, tel.: 33670013. 
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