
 
 

Indsamling af persondata i forbindelse med AU 
Evacuate 

1. AU Evacuate 
AU Evacuate er en applikation, som anvendes som supplement til det eksisterende beredskab på 
Aarhus Universitet. Via applikationen kan man blive varslet direkte med en alarmlyd i tilfælde af kritiske 
situationer, hvor det enten er nødvendigt, at en eller flere bygninger evakueres, eller hvor andre 
kritiske omstændigheder gør, at en meddelelse hurtigst muligt skal nå ud til alle personer i et område. 
Der vil ligeledes blive orienteret via applikationen om udvikling i en kritisk situation samt orienteret, når 
krisen er overstået. 

2. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Aarhus Universitet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om 
dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Aarhus Universitet 

Aarhus BSS Bygningsservice  

Tåsingegade 3 

8000 Aarhus C 

CVR-nr.: 31119103 

 
Repræsentant/ansvarlig for AU Evacuate: 

Navn: Peter Bachmann Vestergaard 

Telefon: 8715 2363 

Mail: pbv@au.dk  

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• At sikre brugeren effektiv og korrekt kommunikation i en kritisk situation 
• Identifikation af brugere i tilfælde af support 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Artikel 6, stk. 1 litra d) i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse)  

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

mailto:pbv@au.dk


 
 

• Almindelige personoplysninger, herunder navn, mail og telefonnummer. 
• Følsomme personoplysninger, herunder AU-ID (kun medarbejdere på Aarhus Universitet). 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• Databehandler, House of Code 

6. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i den tid, du har applikationen installeret på din telefon. 

7. Ret til indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af 
behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til at transmittere 
oplysninger 
Du har ret til at få indsigt i, få berigtiget eller slettet personoplysninger om dig. Du kan endvidere bede 
om at behandlingen af dine oplysninger bliver begrænset eller stoppet. Endvidere har du ret til at 
modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt 
at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse 
mere på www.datatilsynet.dk.   

8. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren på AU 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver, Michal Lund Kristensen mlklund@au.dk.  

9. Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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