
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATAFORTROLIGHED - HVAD SKER DER MED 

DE INDSAMLEDE OPLYSNINGER? 

 Vi behandler og opbevarer alle oplysninger om dig i 
streng fortrolighed i overensstemmelse med 
Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik og i 
overensstemmelse med EUs General Data 
Protection Regulation (GDPR) og national 
databeskyttelseslovgivning.   

 Kun Danmarks Statistik, som foretager 
interviewene, vil have adgang til dine 
kontaktoplysninger (f.eks. navn og adresse).  

 Danmarks Statistiks Forskningsservice opbevarer 
efter undersøgelsen dine oplysninger og svar fra 
spørgeskemaet på en sikker måde, og gør data 
tilgængeligt for fremtidig forskningsbrug i 
anonymiseret form.  

 Det er kun forskere, der godkendes af Danmarks 
Statistik, der kan få adgang til data i anonymiseret 
form, og der vil aldrig offentliggøres resultater, der 
kan identificere dig. 

 Når undersøgelsen er afsluttet, vil Danmarks 
Statistik sende de anonymiserede svar fra 
spørgeskemaet, uden dit navn og dine 
kontaktoplysninger, til ESS-arkivet (NSD - 
Norwegian Center for Research Data, Bergen, 
Norge), hvor de vil blive opbevaret på en sikker 
måde på ubestemt tid. De vil være tilgængelige til 
brug i videnskabelige studier for forskere, 
studerende og andre, der er interesserede i 
europæernes sociale holdninger.  

 Resultatet af undersøgelsen bliver publiceret på ESS 
hjemmesiden i maj 2020.  

 
ESS  -   DEN EUROPÆISKE 

SAMFUNDSUNDERSØGELSE 

 

LÆS MERE PÅ:  
https://ess.sfi.dk/  
og 
 www.europeansocialsurvey.org. 

Hele dataerklæringen finder du her:  
http://www.europeansocialsurvey.org/about/
privacy.html 

 

 

 

INFORMATION OM BEHANDLING AF DATA 

Det er vigtigt for os, at beskytte dine 
personlige oplysninger.  Denne folder 
informerer om, hvad vi gør med de 
oplysninger, vi indsamler og opbevarer. 

 

KONTAKT 

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du 
meget velkommen til at kontakte Danmarks 
Statistik: 
mail: interview@dst.dk 
tlf. 39 17 39 09 (hverdage kl. 10-15). 

Har du generelle spørgsmål vedrørende datasikkerhed, kan 
du i Danmark kontakte Datatilsynet:  
mail: dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33 19 32 00 

Internationalt: 
ESS ERIC (DPO for dataansvarlig): 
mail: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 

UK Information Commission’s Office:  
Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire, SK9 5AF 
tlf.: 01625 545700 
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ 

http://www.europeansocialsurvey.org/index.php
https://ess.sfi.dk/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html
http://www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html
mailto:interview@dst.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:dpo.esseric@europeansocialsurvey.org


  

 

 

 

  

 
HVORFOR KONTAKTER VI DIG? 

I Danmark er cirka 3000 personer tilfældigt 
udvalgt til at deltage i undersøgelsen. Alle er 
udvalgt tilfældigt, men på en måde, så gruppen 
af udvalgte personer nøjagtigt afspejler 
befolkningen, bl.a. mht. geografi, alder og køn. 
Det er naturligvis frivilligt at deltage, men 
megen viden går tabt, hvis en af de udvalgte 
melder fra, da alle hver især repræsenterer én 
bestemt brik i et stort puslespil.  

 

 

DEN EUROPÆISKE 
SAMFUNDSUNDERSØGELSE             ESS – EUROPEAN SOCIAL SURVEY 

 

DIN DELTAGELSE I ESS 

Under ESS-interviewet vil du blive stillet et antal 
spørgsmål om dine holdninger, begivenheder i dit 
liv, samt mere faktuelle spørgsmål. Vi vil spørge 
om politik, religion, fagforeningsmedlemskab og 
dine holdninger til sociale emner. Dine 
besvarelser fra interviewet vil blive registreret 
elektronisk. Vi samler også information om det 
område, du bor i. 

Din deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Du kan 
frit vælge, hvilke spørgsmål du vil svare på, og du 
kan standse interviewet når som helst, uden at 
skulle give nogen forklaring.  

HVIS DU VÆLGER IKKE AT DELTAGE 

Hvis du vælger ikke at deltage i ESS, af hvilken 
som helst grund, spørger vi hvorfor, og 
registrerer begrundelsen, hvis det fx er grundet 
sprogbarrierer eller sygdom. Disse oplysninger 
hjælper os med at kontrollere, at de personer, 
der deltager i undersøgelsen, er repræsentative 
for den generelle befolkning i Danmark. For flere 
oplysninger om dit privatliv og dine rettigheder, 
er du velkommen til at kontakte Danmarks 
Statistik. 

 

 

HVEM ER ANSVARLIG? 

European Social Survey European Research 
Infrastructure Consortium (ESS ERIC) foretager 
undersøgelsen og er dataansvarlig.  De har 
hovedkontor i London, Storbritannien. 

 
HVILKE ORGANISATIONER ER INVOLVERET? 

I Danmark gennemføres undersøgelsen af 
Torben Fridberg ved VIVE (det tidligere SFI) og 
Danmarks Statistik, der er ansvarlig for 
interviewning og udførelse af undersøgelsen. 

HVAD GIVER OS RET TIL AT INDSAMLE DINE 
PERSONLIGE OPLYSNINGER?  

Det lovmæssige grundlag i ESS er, at den 
foretages som en opgave, der er i offentlig 
interesse og nødvendig af research- og 
arkivmæssige grunde, i overensstemmelse med 
GDPR og lov om Danmarks Statistik, se evt.: 
https://dst.dk/da/OmDS/lovgivning. 

 

https://dst.dk/da/OmDS/lovgivning

