
Oplysninger om anvendelse af persondata 

 

I forbindelse med projektet Vanebrud for klimaet, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen 

informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig 

om dine rettigheder i den forbindelse. 

 

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne: navn, adresse, e-mailadresse, 

antal familiemedlemmer samt dine indsigter fra evalueringer, interviews mm. se 

detaljerne her: 

 

Samtykket betyder at: 
• Aarhus Kommune får adgang til familiens aktivitet på HABITURA applikationen; 
• Aarhus Kommune får indsigt i besvarelser på online tilmeldingsurvey på Survey Xact. 

 

Formålet med at indhente og behandle deltagernes data er, at:  
• Få indblik i hvilke familie-profiler som deltager i forløbet; 

• Få indsigt i familiernes oplevelse af Vanebrud for klimaet forløbet, med henblik på at 
forbedre konceptet; 

• Få en bedre generel forståelse af hvordan kommunen bedst kan understøtte borgere i at 
leve mere klimavenligt. 

 

Kontaktpersonen skal være fyldt 15 år for at kunne tilmelde sig forløbet. Det er frivilligt at 

være med som pilotfamilie i projektet Vanebrud for klimaet og give samtykke. Hvis ikke 

der gives samtykke, kan din familie dog ikke være med i denne første pilottest af forløbet, 

da vi er afhængige af de indsamlede data for at kunne teste og forbedre oplevelsen.  

 

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af artikel, stk. 1, litra a 

(hjemmel baseret på samtykke). 

 

Kun de medarbejdere i Aarhus Kommune, som skal bruge dine oplysninger i forbindelse 

med udviklingen af projektet Vanebrud for klimaet, har adgang til dine oplysninger. 

 

Oplysningerne bliver også behandlet sikkert hos vores leverandører.  

 

Oplysningerne bliver kun videregivet til vores samarbejdspartnere i projektet Vanebrud 

for klimaet, Habitura ApS, i anonymiseret form.  

 

De oplysninger vi indsamler om dig og din familie, vil slettes d. 31. december 2021.  

 

Det samtykke du har givet til behandlingen kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden 

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

 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Aarhus Omstiller (Fællessekretariatet for 

Borgerservice og Biblioteker, Kultur og Borgerservice) som kan kontaktes på 

aarhusomstiller@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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