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Information til unge om undersøgelsen 
 

Kære elever 

 

Morsø Kommune vil gerne invitere dig og Kommunens øvrige unge til at deltage i en kommunal 

undersøgelse af unges hverdag. Undersøgelsen hedder Ungeprofilundersøgelsen og gennemfø-

res af Morsø Kommune.  

 

Hvad skal undersøgelsen bruges til? 
Vi gennemfører Ungeprofilundersøgelsen som et bidrag til at skabe de bedste betingelser for et 

godt ungeliv. Undersøgelsen hjælper med at indsamle viden om, hvordan det er at være ung i 

dag, hvilket er med til at hjælpe kommuner, skoler og uddannelsesinstitutioner i deres arbejde. 

På den måde er dine svar med til at give alle unge et talerør og give skoler og kommuner ny 

viden om unges hverdagsliv. Resultaterne fra undersøgelsen bruges til at styrke den forebyg-

gende indsats på skolen og i kommunen, hvilket kan bidrage til at styrke de unges sundhed og 

trivsel. 

 

Frivilligt at deltage 

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og hvis der er spørgsmål, som du ikke ønsker at svare 

på, kan du springe dem over.  

Ungeprofilundersøgelsen besvares i skoletiden i tidsperioden den 14. – 30. november. 

Hvis du er under 18 år, vil dine forældre også blive informeret om undersøgelsen. 

 

Behandling af data 

Når du besvarer spørgeskemaet, vil Morsø Kommune indsamle og behandle personoplysninger 

om dig til brug for udarbejdelsen af statistik om unges sundhed og trivsel i Morsø Kommune.  

Disse oplysninger behandler vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttel-

sesloven. Se beskrivelse af hvordan dine personoplysninger bliver behandlet nedenfor. Læs dem 

evt. sammen med dine forældre – især hvis du er under 18 år. 

 

Jo flere der besvarer spørgeskemaet, jo bedre og mere præcis viden kan vi få om de unge. Vi 

håber derfor, at du har lyst til at deltage i undersøgelsen! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Morsø Kommune 

 

 

 

  



Information om behandling af personoplysninger i undersøgelsen  
 

1. DISSE OPLYSNINGER INDSAMLER VI 

Morsø Kommune behandler de personoplysninger, som du angiver i din besvarelse af spørge-

skemaet. Der vil i den forbindelse både være tale om almindelige og følsomme personoplys-

ninger samt oplysninger om strafbare forhold. Spørgsmålene handler overordnet om sundhed, 

trivsel, risikoadfærd og kriminalitet.  

 

Når du skal besvare, skal du logge ind med Unilogin, så vi kan identificere dig. Oplysningerne 

kommer fra Styrelsen for It og Læring. 

 

Derudover behandles dit CPR-nummer. Dit svar vil ikke blive brugt til sagsbehandling. 

 

Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt.  

 

Særligt om behandling af CPR-nummer 

Der gemmes ikke navn og CPR-nummer sammen med besvarelsen, da disse oplysninger slettes 

fra besvarelsen, når du klikker "AFSLUT”. Men skulle du blive afbrudt undervejs, vil navn og CPR-

nummer være koblet til besvarelsen indtil midnat den dag, besvarelsen er påbegyndt. Det be-

tyder, at du frem til midnat kan logge ind igen og besvare resten af undersøgelsen.  

 

For at sikre, at du kun kan besvare undersøgelsen én gang, behandler vi dit CPR-nummer, indtil 

undersøgelsen er slut. CPR-nummer og besvarelse gemmes hver for sig. Når undersøgelsen er 

slut, så sletter vi CPR-nummeret helt. 

 

2. FORMÅLET MED VORES BEHANDLING  

Morsø Kommune behandler dine personoplysninger med henblik på at få et aktuelt billede af 

unges overordnede sundhed og trivsel i kommunen og på landsplan. For at danne dette billede 

vil dine personoplysninger indgå i statistiske og videnskabelige analyser, der foretages af os. 

 

3. RETSGRUNDLAGET FOR VORES BEHANDLING  

Behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med henblik på at udføre statistiske 

undersøgelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslo-

vens § 10.  

 

Vi behandler dit CPR-nummer med henblik på entydig identifikation med hjemmel i databeskyt-

telseslovens § 11, stk. 1.  

 

4. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER  

Dine personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehand-

leraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databe-

handleraftalerne efter gældende regler herom. 

 

Kun efter aftale med Morsø Kommune vil dine personoplysninger blive videregivet til forskere 

og forskningsinstitutioner til brug for forskning om unges sundhed og trivsel. 



5. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

De personoplysninger, som Morsø Kommune indsamler og behandler til brug for den statistiske 

undersøgelse, slettes 5 år efter udløbet af besvarelsesperioden. 

 

6. UNDERSØGELSENS RESULTATER 

Data vil kunne være personhenførbare i databasen, men vi viser kun resultater, hvor det ikke er 

muligt at genfinde enkeltpersoners svar. Det betyder også, at dine kammerater, lærere eller 

forældre ikke vil kunne se, hvad du har svaret. 

 

7. DINE RETTIGHEDER   

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 17 i særlige tilfælde en ret til at få slettet 

dine personoplysninger på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er angivet i afsnit 5 om 

opbevaring ovenfor. Reglerne i Databeskyttelsesforordningen artikel 15, 16, 18 og 21 om ret til 

indsigt, berigtigelse, begrænsning eller indsigelse er imidlertid ikke gældende, da oplysningerne 

om dig indsamles alene til brug for statistik.  

 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du 

mener, at den er uretmæssig. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på bor-

ger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, 

Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

 

8. HAR DU SPØRGSMÅL? 

Hvis du har spørgsmål til Morsø Kommune behandling af dine personoplysninger eller ønsker 

at gøre brug af din ret til sletning, er du meget velkommen til at kontakte vores databeskyttel-

sesrådgiver på e-mail thh@morsoe.dk, på telefon 97707000 eller på adressen Jernbanevej 7, 

7900 Nykøbing Mors, Att. Databeskyttelsesrådgiver. 

 


