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I forbindelse med forskningsprojektet Frafald på universitetet med løbenummer 1258 
orienterer vi dig om en række oplysninger, som du skal have i forbindelse med, at vi be-
handler dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen. 

Projektbeskrivelse 
Hvad forårsager, at studerende dropper ud fra universitetet? Betyder karakterer fra 
gymnasiet noget i forhold til, hvordan studerende klarer sig på universitetet? Hvilken ef-
fekt har fremdriftsreformen og uddannelsesloftet haft i forhold til frafald? Dette er blot 
nogle af de spørgsmål, som et hold af forskere fra Institut for Økonomi ved Aarhus Uni-
versitet søger at besvare i et nyt forskningsprojekt med udgangspunkt i data fra Aarhus 
BSS. Der har igennem de seneste mange år været en frafaldsprocent på omkring 30 pro-
cent blandt akademiske bachelorstuderende på nogle af Aarhus BSS’ uddannelser, hvil-
ket ikke bare kan have betydelige konsekvenser for den enkelte studerende, der falder 
fra, men også for universiteterne og samfundet, der investerer dyrt i de studerendes ud-
dannelser. Målet med undersøgelsen er således at opnå en bedre forståelse af frafalds-
dynamikkerne blandt studerende i Danmark. Ved at forstå dette bedre er det i højere 
grad muligt at maksimere udbyttet af de ressourcer, der bliver allokeret i uddannelsessy-
stemet, og at hjælpe universiteterne med at øge gennemførelsesraten til gavn for sam-
fundet og de studerende.  

Dataansvarlig, projektgruppe og projektleder 
Aarhus Universitet, CVR nr. 31119103, er dataansvarlig for behandlingen af dine person-
oplysninger. Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkom-
men til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på dpo@au.dk. En forskningsgruppe 
under Trygfondens Børneforskningscenter er ansvarlig for projektet. Denne kan kontak-
tes gennem sekretariatet på mvandersen@econ.au.dk  

Generelle oplysninger om Aarhus Universitets databeskyttelse af studerendes data fin-
des desuden på http://studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/databeskyt-
telse-gdpr/ 
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Kategorier af personoplysninger der behandles om dig 
Vi behandler almindelige personoplysninger i form af start- og slutdato samt eksamens-
data i form af karakterer og eksamensforsøg. Dette drejer sig kun om studiedata fra Aar-
hus BSS. Derudover behandler vi kategorier af følsomme oplysninger i form af helbreds-
oplysninger og etnicitet. Disse data stammer dog fra registre ved Danmarks Statistik og 
anvendes kun i forskningsøjemed.  

Formål, Behandlingsaktiviteter og Retsgrundlag 
Vi bruger dine personoplysninger og særlige kategorier af følsomme oplysninger til vi-
denskabelige undersøgelser af frafald fra universitetet. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine almindelige personoplysninger følger af Da-
tabeskyttelsesforordningens Artikel 6, stk. 1, litra e da der er tale om et videnskabeligt 
forskningsprojekt i samfundets interesse. 

Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne 
Oplysningerne opbevares ved en forskningssikret hostingservice ved Danmarks Statistik 
på en sådan måde, at ingen har mulighed for at identificere eller at udtrække oplysnin-
ger om enkeltpersoner. Aarhus Universitet har således indgået en databehandleraftale 
med Danmarks Statistik, som sikrer, at også Danmarks Statistik træffer de fornødne sik-
kerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, forta-
bes eller forringes. Aarhus Universitet fører tilsyn med eller sørger for dokumentation 
for, at sikkerheden hos Danmarks Statistik lever op til kravene i den indgåede aftale og 
gældende lovgivning. 

Overførsel til Tredjeland eller International Organisation 
Vi overfører ikke dine personoplysninger til nogen uden for EU/EØS. 

 
 


