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Oplysning om behandling af personoplysninger i
forbindelse med din deltagelse som testpassager i
selvkørende shuttles på DTU Campus
Kære testpassager
Tak fordi du har tilmeldt dig som testpassager i de selvkørende shuttles på DTU Campus. Din
deltagelse bidrager til at forstå, hvordan selvkørende shuttles kan blive en del af fremtidens transport.
LINC -TUPPAC er et af de største projekter med test af selvkørende shuttles i Danmark. Gennem test af
selvkørende shuttles med passagerer kan projektet indsamle drifts- og brugererfaringer samt udvikle
intelligente og dynamiske busservices, som kan løse ”first-/last-mile”-udfordringen i den kollektive
transport og forberede fremtidens byplanlæggere til selvkørende shuttles. Tre selvkørende shuttles
fra Easymile (EZ10) testes på DTU Campus med testpassagerer i en længere periode, hvor der er
mulighed for dig at køre gratis med som testpassager.
Du kan læse mere om projektet på www.lincproject.dk.

Data vi behandler, når du tilmelder dig som testpassager og bruger LINC-appen.
Når du tilmelder dig som testpassager, så behandler vi de almindelige personoplysninger, som du har
givet os, navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Oplysningerne bruger vi til:
-

-

at udsende en række spørgeskemaer, som en del af forskningsprojektet, før, under og efter
testen, som handler om din oplevelse som testpassager. Du kan også blive udvalgt til at
deltage i et fokusgruppeinterview eller lignende. I sidstnævnte tilfælde vil du blive kontaktet
personligt. Som udgangspunkt er alle spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews
anonymiserede.
at udsende relevant information vedrørende den test, du deltager i (før og efter testen).
at udsende nyhedsbreve af generel projektkarakter, som du til enhver tid kan afmelde.
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Endvidere vil der være installeret TV-overvågning i shuttlen og udenpå shuttlen. TV-optagelserne
bruges udelukkende i videnskabeligt øjemed til at lære om sikkerhed og interaktion mellem anden
kørende trafik og den selvkørende shuttle. Ligesom interaktionen mellem den selvkørende shuttle og
menneske observeres.
Som bruger af LINC appen kan du se dine personlige data i appen under menu og indstilling. Her vil du
også kunne rette dem, hvis der skulle være fejl i dem, eller du skifter kontaktoplysninger. Dine
personlige data vil kun være synlige for dig.
Når du bruger LINC-appen, bliver dit bevægelsesmønster registreret i vores systemer via telefonens
Bluetooth og installerede Beacons på campusområdet. Din bevægelse registreres KUN indenfor et
velafgrænset geografiske område, som er defineret som DTU Campus. Der er tale om anonymiserede
data, som ikke kan henføres til dig. Vi kan derfor ikke specifikt se, hvor du bevæger dig.

1. Til hvilket formål kan oplysningerne behandles
Vi behandler de indsamlede data med følgende videnskabelige øjemed:
-

At indsamle oplysninger om din brugeroplevelse og -tilfredshed på baggrund af udsendte
spørgeskemaer.
At udvikle nye bruger- og datadrevne servicekoncepter, som kan bidrage til at forbedre den
kollektive busservice på basis af indsamlede data om bevægelsesmønster.
At udarbejde transportmodeller, som kan sige noget om selvkørende shuttles fremtidige
potentialer i relation til den kommende Hovedstadens Letbane.
At få indblik i sikkerhed gennem TV-optagelser i og udenfor den selvkørende shuttle.

2. Hvem kan behandle dine personoplysninger?

Gate 21, CVR nr. 32 11 28 46, er Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som
opbevares på en cloud service platform. Oplysningerne behandles af projektledere i Gate 21

3. Hvem kan oplysningerne videregives til?

Oplysningerne videregives til forskningsinstitutionerne Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde
Universitetscenter, som udelukkende behandler oplysningerne i forskningsøjemed.
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4. Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Behandlingen sker med henblik på opfyldelse af samarbejdsaftalen om projektet mellem Gate 21 og
en række samarbejdspartnere i forskningsprojektet LINC. Behandlinger sker derfor på grundlag af
persondataforordningen art. 6, 1, b. og art. 6, stk. 1, litra e og art. 89.
Bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i
forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
§ 16, stk. 6, nr. 6.
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 artikel 125, stk.
4, litra a, og Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 480/2014 af 3. marts 2014 artikel 25.
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske
Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 bilag 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) artikel 6,
stk. 1, litra c samt artikel 9, stk. 2, litra f og g.

5. Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning og indtil projektets afslutning,
hvor dine indhentede personoplysninger vil blive anonymiseret, således at det efterfølgende ikke er
muligt at identificere dig.

6. Hvilke rettigheder giver GDPR mig?
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på
gate21@gate21.dk
-

-

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
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-

-

-

-

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges,
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde 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 om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som
du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ikke mener at vi behandler dine
personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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