Behandling af personoplysninger i Open Acces Indikatoren
Styrelsen for Forskning og Uddannelse (herefter: styrelsen) behandler personoplysninger i forbindelse med Open Acces
Indikatoren (herefter: OAI). OAI anvendes til årligt at beregne, hvor mange publikationer fra danske
forskningsinstitutioner, der er er Open Acces.
Det betyder, at styrelsen som led i varetagelsen og driften af OAI får oplysninger om personer, der er identificeret.
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne
Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at almenheden har adgang til at følge udviklingen i Open Access
på de danske universiteter. Open Access har til formål at skabe adgang til videnskabelig viden til hele samfundet
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med OAI er databeskyttelsesforordningens artikel
6, stk. 1, litra e, hvorefter styrelsen kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af
hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som styrelsen har fået pålagt,
eller hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.
Sikringen af fremdrift i adgangen til videnskabelig viden for alle via OAI er en opgave i samfundets interesse.
Drift og udvikling af aktiviteter, der fremmer Open Access-projekter til publikationer, data og analyser falder endvidere
ind under styrelsens ressortområde, jf. Finansloven 2017, § 19.46.02.11.
Kategorier af registrerede personer
Styrelsen behandler allerede offentliggjorte personoplysninger om forskere ansat ved de danske universiteter.
Kategorier af personoplysninger
Styrelsen behandler alene offentliggjorte almindelige oplysninger, f.eks. navn, arbejdsplads, oplysninger om og links til
publikationer i Den Danske Forskningsdatabase, BFI-klassifikation og realiseret/uudnyttet/uklart Open Acces
Potentiale.
Videregivelse af personoplysninger
Styrelsen videregiver ikke oplysningerne.
Hvor kommer personoplysningerne fra?
Oplysningerne stammer fra de danske forsknings- og uddannelsesinstitutionernes systemer, tidsskriftdata fra
Directory of Open Access Journals databasen (DOAJ), tidsskriftdata fra Sherpa/Romeo databasen og repository data
fra en særlig liste over tidsskrifter med særligt lange embargoperioder.
Opbevaring af personoplysninger
Tidsrummet for opbevaringen af personoplysningerne afhænger af OAI’s levetid. Personoplysningerne slettes dog så
tidligt som muligt, uden at formålet med OAI forspildes.

Generelle informationer
Styrelsens behandling af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling
af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj
2018) om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger).
Dataansvarlig
Styrelsen er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som styrelsen foretager i forbindelse med OAI.

Kontakt til styrelsen:
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
CVR: 19918440
Tlf.: 3544 6200
E-mail: sfu@ufm.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Styrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver styrelsen om reglerne for behandling af
personoplysninger.
Kontakt til styrelsens databeskyttelsesrådgiver:
Mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 72 31 89 09
Brev: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Postboks 2135, 1015 København K, “att. databeskyttelsesrådgiver”.
Spørgsmål til styrelsens behandling af personoplysninger
Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med OAI, kan du kontakte
Hanne-Louise Kirkegaard på hki@ufm.dk eller styrelsens databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens
kontaktoplysninger fremgår ovenfor.
Klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som styrelsen behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dine rettigheder
Hvis dine personoplysninger behandles af styrelsen, har du forskellige rettigheder, som beskrives nedenfor. Ønsker du
at gøre brug af dine rettigheder, ud over oplysningspligten, skal du kontakte styrelsen. Styrelsen kan samtidig oplyse
dig mere detaljeret om dine rettigheder.
Se mere om dine rettigheder her:
Oplysningspligt
Styrelsen skal i mange tilfælde give dig en række oplysninger, når dine personoplysninger indsamles eller behandles af
styrelsen.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til indsigt i behandlingen af dine oplysninger. Dette betyder, at du med visse undtagelser har ret til at få af
vide, om styrelsen behandler oplysninger om dig samt i givet fald at få indsigt i oplysningerne.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Styrelsen skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at styrelsen behandler oplysninger om
dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få oplysningerne rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for styrelsens almindelige generelle
sletning.
Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må styrelsen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en
person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod styrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde 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. Det
bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke gælder behandling af personoplysninger hos offentlige
myndigheder, herunder styrelsen.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på
www.datatilsynet.dk.

