
 

Oplysninger om anvendelse af persondata 
 

I forbindelse med brugeroprettelse og login for borgere til Aarhus Kommunes systemer, 

skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores 
håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse. 

 
Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne navn, CPR-nummer og bruger ID.  

Det gør vi for at kunne give dig en sikker og effektiv adgang til Aarhus Kommunes 

systemer, herunder at undgå, at du skal indtaste oplysningerne flere gange.  
 

Oplysningerne bliver også anvendt i Aarhus Kommunes videnskabelige og statistiske 

undersøgelser til at understøtte arbejdet med ledelsesinformation om antal borgere med 
login, samt udvikling af kommunens borgerrettede tjenester. 

 
Når Aarhus Kommune laver videnskabelige eller statistiske undersøgelser, så er det altid 

med sikring af et passende retligt grundlag i databeskyttelsesforordningen – oftest artikel 

6, stk. 1, litra e, som vedrører opgaver, der er indeholdt i vores myndighedsudøvelse eller 
opgaver i samfundets interesse. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne 

undersøgelser vil være fuldt anonymiseret. Du kan læse mere om Aarhus Kommunes 

videnskabelige og statistiske undersøgelser her: https://www.aarhus.dk/om-
kommunen/databeskyttelse/databeskyttelse/#6 

 
Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker af afgive dit personnummer til Aarhus Kommune 

ifb. med en brugeroprettelse, men hvis du ikke oplyser det, vil du ikke kunne få adgang til 

det system, som du gerne vil. 
 

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af 
Databeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk 1, litra e (myndighedsudøvelse), samt 

Databeskyttelseslovens §11 (CPR-nummer). 

 
De oplysninger vi her behandler om dig, vil blive slettet, hvis du anmoder om at få din 

adgang nedlagt, eller hvis Aarhus Kommune anser brugeren for at være inaktiv og derfor 
slettes som en del af kommunens autorisationskontroller. Hvis du har foretaget en række 

handlinger, som f.eks. at forfatte dokumenter eller kommentere på fora, vil dit navn fra 

brugerprofilen normalt blive beholdt på disse opslag for at sikre kontinuitet og en 
meningsfyldt brugeroplevelse for andre. 

 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at 
anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en 

begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at 
kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil 

den ovennævnte slettefrist indtræder.  

 
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen jf. Databeskyttelsesforordningens 

artikel 21. 
 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Borgmesterens afdeling, Rådhuspladsen 2, 8000 

Aarhus C., som kan kontaktes på kommunikation@ba.aarhus.dk . Har du spørgsmål i 
forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også 

kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail 

databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk . 
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Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af 
personoplysningerne. 

 

 

 


