Ansøgererklæring
Netarkivets administration har modtaget en ansøgning om at få adgang til Netarkivet fra:
Navn:

Stillingsbetegnelse:

Adresse (forskningsinstition):

Adresse (privat):

E-mail:

Ansøgningen vedrører følgende forskningsprojekt (projektnavn, beskrivelse):

Forskningsprojektet påbegyndes den:

og afsluttes den:

Forskningsprojektet omfatter evt. følgende andre personer (projektdeltagere):
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Ansøgeren erklærer, at forskningsprojektet ikke tilsigter at behandle følsomme persondata.
Ansøgningen imødekommes, idet der fastsættes følgende vilkår for benyttelsen af Netarkivet:


Adgang til Netarkivet gives for projektperioden.



Såfremt det i forbindelse med forskningsprojektets gennemførelse skulle vise sig, at der
alligevel skal behandles (dvs. bruges) følsomme persondata, skal aktiviteten i

Netarkivet straks indstilles og Netarkivet orienteres herom. Der skal dernæst straks
rettes henvendelse til Datatilsynet med henblik på indhentelse af den fornødne tilladelse
til behandlingen.


De personoplysninger, der gives adgang til, må kun anvendes til det angivne formål.



Personoplysninger må ikke senere bruges til andre formål.



Personoplysninger må kun videregives, hvis Datatilsynet har givet tilladelse til det.



Personoplysninger slettes efter endt brug eller inden for en fastsat tidsfrist.



Der identificeres en dataansvarlig (ansøgeren, hvis ikke andet er anført) for de i det
videregivne materiale indeholdte personoplysninger.



Aktiviteten i Netarkivet logges som beskrevet i sikkerhedsbekendtgørelsens § 19 (se
retningslinier).



Der foretages kontrol med afviste adgangsforsøg.



Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt vilkårene overholdes, lukkes der for adgangen,
indtil forholdet er afklaret.



Ved overtrædelse af vilkårene lukkes der varigt for adgangen til Netarkivet.



Ansøgeren og den dataansvarlige (hvis de ikke er identiske) underskriver en erklæring
om at forpligte sig til at overholde disse vilkår.



Ansøgeren eller den dataansvarlige skal meddele Netarkivet, hvis projektdeltagere
forlader projektet inden udløb af projektperioden.

Den dataansvarlige er:

Undertegnede ansøger og dataansvarlige erklærer at være blevet gjort bekendt med
retningslinjerne for adgang og brug af Netarkivet og forpligter sig til at overholde de anførte
vilkår.
Sted og dato

Sted og dato

Sted og dato

Ansøger

Dataansvarlig

For Netarkivet

