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SAMTYKKEERKLÆRING 
 

SAMTYKKEERKLÆRING 

[indsættes i starten af spørgeskemaundersøgelse] 

 

Jeg giver ved at udfylde og indsende spørgeskemaundersøgelsen mit samtykke 

til, at Rambøll på vegne af [ORGANISATION] må behandle (herunder indsamle, 

opbevare, slette og anonymisere) oplysninger om mig, min trivsel og mit 

arbejdsmiljø til brug for ovenstående formål. 

  

Samtykket kan til enhver tid kaldes tilbage, og dine personoplysninger vil ikke 

længere blive behandlet til brug for ovenstående formål. 

  

Yderligere oplysninger om behandling af din data 

Rambøll behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Almindelige personoplysninger 

• Følsomme personoplysninger (eksempelvis krænkende adfærd og andre 

forhold, som kan have relation til dit helbred) 

 

Rambøll opbevarer dine personoplysninger i perioden fra du giver samtykket og 

frem til 20XX, så det vil være muligt at integrere historik i fremtidige 

trivselsrapporter. 

 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre 

ved at kontakte Rambøll på telefon XXX eller e-mail XXX. Hvis du vælger at 

trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af 

dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, frem til 

tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det 

derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

Dine rettigheder 

Udover at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Rambøll behandler 

om dig, har du indenfor persondataforordningens rammer  

• ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet, 

• ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig 

sletning indtræffer, 

• ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, 
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• ret til at gøre indsigelse mod den i øvrigt lovlige behandling af dine personoplysninger, 

• ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en 

anden uden hindring. 

 

Yderligere hjælp og vejledning 

Du kan læse mere om behandling af dine personoplysninger i [ORGANISATION] og dine rettigheder på 

følgende link: 

 

Du kan også kontakte Datatilsynet for yderligere vejledning eller eventuel klage, hvis du er utilfreds 

med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se nærmere på www.datatilsynet.dk.  

 

Hvis du herudover har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 

kontakte vores databeskyttelsesrådgiver XXX.  

 

• På e-mail: XXX 

• På telefon: XXX 

 

Databehandler 

Rambøll Management Consulting A/S 

Hannemanns Allé 53 

2300 København S 

CVR-NR 60997918   

skemasupport@ramboll.com 

http://www.datatilsynet.dk/
mailto:skemasupport@ramboll.com

