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22. januar 2018  

DAFO - Forskerservice 

 
 

Brugeraftale 

Ved indgåelse af denne aftale giver Forskerservice herved 

  

Navn 

Afdeling 

Institution 

 

med tildelte forskermaskine-brugernavn 

 

brugernavn 

 

mulighed for etablering af ekstern elektronisk adgang til projekter oprettet under følgende au-

torisation: 

 

Afdeling 

Institution 

v. Autorisationsansvarliges titel og navn 

 

(i henhold til autorisationsaftale indgået den DATO + FABID) 

 

I forbindelse med ekstern elektronisk adgang til data på Forskerservices Forskermaskine skal 

nedenstående retningslinjer overholdes;  

 
1. De datasæt, der gives adgang til, er fortrolige i henhold til de til enhver tid gældende be-

stemmelser herom svarende til Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152 ff 

 

2. Adgangen må udelukkende anvendes til forsknings- og statistikformål, jf. de til enhver tid 

gældende bestemmelser herom svarende til § 10 i Databeskyttelsesloven 

 

3. Alt arbejde med data på Forskermaskinen skal ydermere overholde de til enhver tid gæl-

dende bestemmelser svarende til Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven 

 

4. Adgangen til data på hvert enkelt projekt må udelukkende anvendes til de formål, der er 

angivet i den på hvert enkelt projekt foreliggende projektbeskrivelse 
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5. Alt arbejde med data på Forskermaskinen må kun afvikles fra det autoriserede forsknings-

/analysemiljø. Derudover kan adgangen via det autoriserede forsknings-/analysemiljø vide-

restilles til en hjemmearbejdsplads, såfremt dette er i overensstemmelse med det autori-

serede forsknings-/analysemiljøs retningslinjer 

 

6. Computere, der er opkoblet til Forskermaskinen, må ikke overlades til andre personer, og 

forbindelsen skal, når computeren forlades, enten være lukket helt ned eller "discon-

nected", dvs. beskyttet mod uautoriseret brug 

 

7. Adgangen til Forskermaskinen kræver brugernavn og password, som udstedes af Forsker-

service. Brugernavnet er personligt og må ikke anvendes af andre. Passwordet er fortroligt 

og må ikke meddeles til andre 

 

8. Det udstedte brugernavn må kun benyttes til projekter under den ovenfor nævnte autori-

sation 

 

9. Grunddata såvel som afledte datasæt må ikke hjemtages hverken direkte eller indirekte 

 

10. Alle overførsler af output (tabeller, analyseresultater mv.) til udprintning eller til videre sta-

tistisk bearbejdning må kun ske i overensstemmelse med de af Forskerservice fastsatte ret-

ningslinjer og metoder. Retningslinjer og metoder er beskrevet i vejledning på hjemmesi-

den. Sundhedsdatastyrelsen foretager en logning af disse overførsler 

 

11. Der må ikke hjemsendes fortrolige data, herunder data på individ- eller virksomhedsni-

veau, og alt output skal være sammenstillet i en sådan grad, at der ikke er fare for direkte 

eller indirekte identifikation af personer eller virksomheder 

 

12. Brugeren har som udgangspunkt mulighed for at hjemsende filer. Ønsker den autorisati-

onsansvarlige at brugeren ikke skal have mulighed for at hjemsende filer, skal den autorisa-

tionsansvarlige meddele dette til Forskerservice.  

 

13. Der må ikke foretages forsøg på hverken direkte eller indirekte identifikation af personer 

eller virksomheder 

 

14. Publiceringer eller andet materiale fra projekterne må ikke indeholde oplysninger, der kan 

identificere enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder 

 

15. Begrundet mistanke om overtrædelse af ovenstående regler vil medføre, at adgangen til 

data ophører omgående. Ved overtrædelse af reglerne vil der blive foretaget en konkret 

vurdering af Forskerservice omkring alvorligheden af overtrædelsen. Milde tilfælde af over-

trædelser vil føre til skriftlig advarsel samt eventuel midlertidig udelukkelse af den bruger, 

som har overtrådt reglerne. Grovere overtrædelser kan føre til midlertidig eller permanent 



 

 3 / 3 

 

udelukkelse fra Forskermaskinen af brugeren og eventuelt hele forskningsmiljøet. Endvi-

dere vil enhver overtrædelse medføre, at Forskerservice vurderer, om autorisationen kan 

opretholdes 

 

For generelle bestemmelser i forbindelse med indgåelse af aftale med Forskerservice henvises 

til Standardvilkår for ydelser leveret af Forskerservice (den til enhver tid gældende version), 

som findes på Forskerservice’ hjemmeside. 

 

Nærværende aftale træder i kraft ved dato for gensidig signering og kan opsiges af begge par-

ter i henhold til Standardvilkår for ydelser leveret af Forskerservice.  

 

Hvis forsknings-/analysemiljøets autorisation bortfalder eller ændres eller projektet afsluttes, 

ophæves nærværende aftale samtidig. 

 
 

 

 


