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1. Formål  

Analyse & Tal respekterer personers ret til privatliv og ret til korrekt og lovlig behandling af deres 
personlige oplysninger. Som en betroet analysevirksomhed er det vigtigt for Analyse & Tal, at vores mange 
forskellige interessenter har tillid til vores behandling af deres oplysninger.  
 
Denne privatlivspolitik skal understøtte, at Analyse & Tal overholder den til enhver tid gældende lovgivning 
samt opfylder og overholder den gældende databeskyttelsesret, herunder EU’s 
databeskyttelsesforordning og lov om behandling af personoplysninger (GDPR).  
 
Formålet med denne privatlivspolitik er derfor at sikre gennemsigtighed og lovlighed i vores behandling af 
personlige oplysninger overfor de personer vi analyserer. 
 
Analyse & Tal sikrer løbende, at alle vores medarbejdere har kendskab til og arbejder i overensstemmelse 
med denne privatlivspolitik.  
 
 
2. Databeskyttelsesrådgiver  

Analyse & Tal er en virksomhed, der behandler personlige oplysninger på mange borgere, hvorfor vi har 
vurderet, at det er nødvendigt for os at have en Databeskyttelsesrådgiver (DPO). 
 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har brug for rådgivning om brug af dine 
rettigheder, eller hvis du har andre spørgsmål om Analyse & Tals behandling af persondata:  
 
Tobias Bornakke 
Tlf.: +45 61 77 51 98 
E-mail: Tobias@ogtal.dk  
 
 
3. Grundlag og principper  

Vores undersøgelser følger altid et legitimt og anerkendelsesværdigt formål. I nogle undersøgelser 
behandler vi personoplysninger på vegne af offentlige myndigheder, interesseorganisationer eller 
virksomheder, og vi er i disse tilfælde databehandler.  
 
Du kan læse mere om, hvad dette betyder for dig og dine rettigheder i afsnit 9 i denne privatlivspolitik. 
Når Analyse & Tal er databehandler er vi underlagt den dataansvarliges instruktion ift. videregivelse, 
rettigheder mfl. Se mere i afsnit 8.   
 
Vi behandler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige i forhold til undersøgelsens formål. Hvis du 
således deltager i en af vores analyser, som f.eks.et personligt interview eller et spørgeskema, søger vi 
altid at minimere de data, som vi indsamler ved kun at stille de spørgsmål og behandle de oplysninger, 
der er relevante og specifikt relateret til analysen.   
 
Deltagelse i vores undersøgelser er altid frivillig, og sker på grundlag af samtykke. Vi fortæller dig således 
altid formålet med undersøgelsen, og indsamler og behandler ikke oplysninger om dig, hvis du ikke ønsker 
at deltage.   
 



 

Herudover bestemmer du selv, hvor mange og hvilken type oplysninger du vil afgive. Det er vigtigt for 
Analyse & Tal, at du deltager frivilligt i vores undersøgelser. 
 
Du har altid mulighed for frit at trække dit samtykke tilbage, hvis du måtte fortryde din deltagelse i en 
analyse. Dette kan ske ved at rette henvendelse til Analyse & Tals Databeskyttelsesrådgiver (se ovenfor).   
 
Vi gennemfører også projekter, hvor grundlaget for behandlingen ikke er samtykke. Her vil 
behandlingsgrundlaget ofte være legitime interesser og myndighedsudøvelse i henhold til den 
europæiske data forordning (GDPR) artikel 6e. Hvis du ønsker mere information om disse undersøgelser 
beder vi dig om at henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver. 
 
4. Videregivelse  

Hvis du deltager i en undersøgelse, vil du altid forinden blive informeret om, hvorvidt din deltagelse er 
anonym. Derved er du sikker på at afgive dit samtykke på et informeret grundlag.  
 
Herudover videregiver vi oplysninger i følgende tilfælde:  

 Oplysninger videregives til databehandler, som vi har indgået en databehandleraftale med, og 
som handler under instruks fra os. Databehandling sker altid i overensstemmelse med vores 
privatlivspolitik og under de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.  

 De tilfælde, hvor vi laver undersøgelsen på vegne af en anden dataansvarlig, kan vi være lovligt 
eller kontraktligt forpligtet til at videregive dine svar. Vi vil dog altid informere dig på forhånd 
herom.  

 
5. Disse typer af oplysninger behandler vi om dig  

I forbindelse med vores undersøgelser oplyser vi altid om, hvilke kategorier af oplysninger, som vi 
behandler. Alle undersøgelser er forskellige, og vi indsamler derfor forskellige datatyper alt efter formålet 
med undersøgelsen. Således er det ikke muligt her at give en fuldstændig liste.  Du vil dog altid blive 
informeret om, hvilken type af oplysninger vi har brug for i undersøgelsen.  
 
6. Dine rettigheder  

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning, og den danske databeskyttelseslov har du en række 
rettigheder, som du kan påberåbe dig i forbindelse med Analyse & Tals behandling af personoplysninger. 
Disse rettigheder er som følger.  
 
6.1 Oplysningspligt  

Ved indhentelse af oplysninger skal vi oplyse dig om følgende:  
 Hvem vi er  
 Formålet med behandlingen, og hvilket retligt grundlag vi behandler dine oplysninger på  
 Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge 

opbevaringslængden  
 Dine rettigheder til at anmode om indsigt, berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine 

oplysninger, jf. mere i underafsnit nedenfor  
 Din ret til frit at trække et samtykke tilbage  
 Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver  
 Din mulighed for at klage 

6.2 Indsigtsret  
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og ret til at få en kopi af eventuelle 
oplysninger, som vi ligger inde med udleveret, herunder oplysninger om, hvem der har videregivet 
oplysningerne, hvis de ikke kommer fra dig selv.  



 

Du skal dog være opmærksom på, at denne rettighed kan være indskrænket som følge af EUs 
dataforordning artikel 6e.   
6.3 Retten til sletning og retten til at få rettet oplysninger  

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet eller rettet. Du har ret til at få slettet dine oplysninger, når de 
ikke længere er nødvendige, eller hvis du vælger at trække dit samtykke til vores behandling tilbage. Du 
kan desuden kontakte os, hvis du mener, at vi behandler dine persondata ulovligt.  
Når du henvender dig med en anmodning om at få dine oplysninger slettet eller rettet, vurderer vi hvorvidt 
betingelserne er opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, retter eller sletter vi dine oplysninger hurtigst 
muligt, og ellers kontakter vi dig med en begrundelse for, hvorfor du ikke kan få slettet eller rettet dine 
oplysninger.  
 
6.4 Klagemulighed  

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener vi behandler dine oplysninger ulovligt, eller hvis du 
mener vi ikke overholder dine rettigheder.  
 
Du kan læse mere om din klagemulighed på Datatilsynets hjemmeside:  
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/  
  
 
7. Tidsfrister for sletning og opbevaring  

Analyse & Tal sletter eller anonymiserer personoplysninger, når de ikke længere er relevante for det formål, 
som de blev indsamlet til.  
 
Oplysninger indhentet i forbindelse med en undersøgelse opbevares som udgangspunkt i den periode 
det er nødvendigt for at færdiggøre undersøgelsen, og op til 6 måneder efter undersøgelsen er afsluttet i 
tilfælde af eventuel revidering eller indsigelse fra kunden.  
 
Analyse & Tal forestår desuden længerevarende undersøgelser, hvor det kan være nødvendigt at 
opbevare oplysningerne i en årrække for at sammenligne data over en længere periode.  
 
Desuden kan vi opbevare oplysninger længere af hensyn til statistiske formål og driftsmæssige hensyn 
eller af hensyn til særlige retlige forpligtelser.  
 
8.  Analyse & Tal som Databehandler  

I nogle analyseopgaver er det ikke Analyse & Tal, som er dataansvarlig, men Analyse & Tal er derimod 
databehandler. Det er vi i de opgaver, hvor vi behandler oplysningerne på vegne af en kunde, hvad enten 
denne er privat eller offentlig.   
 
I disse tilfælde arbejder vi under instruks fra kunden, og det er derfor kunden der bestemmer 
opbevaringslængden, og som er ansvarlig for overholdelse af dine rettigheder med den nødvendige 
assistance fra Analyse & Tal.  
 
Når vi er databehandler, kan vi få udleveret personlige oplysninger fra kunden, og i disse sager er det 
kundens forpligtelse at sørge for, at der er retligt grundlag for at videregive oplysninger til os. Vi påtager 
os aldrig opgaver, hvor der ikke er det nødvendige grundlag for behandling af oplysninger, eller hvor 
behandlingen på anden vis vil være ulovlig eller uetisk. 


