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SAMTYKKEERKLÆRING (INFORMED CONSENT FORM) 

Forskningsprojektet ”Musical sophistication and mental speed in the Danish general population”. 
Deltagelse i projektet sker online på https://cmb-onlinetest.au.dk/hvor_musikalsk_er_du 

I forbindelse med dette forskningsprojekt med AU løbenummer 1639 har vi brug for dit samtykke til, at vi må 
behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen. 

Formål: The Goldsmiths Musical Sophistication Index (Gold-MSI) er et spørgeskema, der er udviklet af engelske 
forskere til at undersøge musikalitet i den brede befolkning. Dette forskningsprojekt indsamler normer for den 
danske befolkning, baseret på svar fra ca. 750 danske respondenter. I tillæg indsamles basale reaktionstidsmål, 
som kan bidrage til forståelsen af årsag og effekt af nogle af de positive karakteristika, der er associeret med 
formel hhv. uformel musikalsk træning. 

Du kan læse mere om spørgeskemaet her (på engelsk): https://www.gold.ac.uk/music-mind-brain/gold-msi/ 

Dataansvarlig og projektleder: Aarhus Universitet, CVR nr. 31119103, er dataansvarlig for behandlingen af 
dine personoplysninger.  

Cecilie Møller er leder af projektgruppen, som kan kontaktes via informationerne nedenfor:  

Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet 
Nørrebrogade 44, bygning 1A, 1. sal 
8000 Aarhus C 
Danmark  
E-mail: cecilie@clin.au.dk 
 
Databeskyttelsesrådgiver: Aarhus Universitets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo.au.dk.  

Personoplysninger, der behandles om dig: Vi behandler de personoplysninger om dig, som du afgiver via 
spørgeskemaet. Det drejer sig konkret om din e-mail. Det er tilladt at undlade at angive sin e-mail. Listen over 
e-mailadresser vil blive opbevaret i overensstemmelse med bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningen 
og anden relevant dansk lovgivning. Listen over e-mailadresser bliver slettet efter afholdelse af lodtrækningen 
med mindre du accepterer at forskerne må gemme din e-mailadresse med henblik på at kontakte dig i 
forbindelse med opfølgning af projektet. I så fald vil din e-mailadresse blive slettet efter 5 år eller når du selv 
ønsker at trække samtykket tilbage. 

Andre modtagere: Projektgruppens øvrige medlemmer modtager og behandler det indsamlede datamateriale 
i anonymiseret form. Herunder vil vores samarbejdspartner i projektet, Goldsmiths, University of London, 
behandle anonymiserede data indenfor projektets formål. Dine personoplysninger bliver ikke delt med 3. part. 

Øvrig data: Projektgruppens medlemmer behandler det indsamlede datamateriale i anonymiseret form. Det 
betyder, at forskere fra Goldsmiths, University of London, vil have adgang til anonymiserede data som led i 
udførelsen af dette projekt. 

Mulighed for at trække samtykke tilbage: Deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid uden begrundelse 
trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage, uden at det får nogen konsekvenser for dig. 
Dette kan ske ved henvendelse til projektgruppen (se ovenfor). Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, får det 
først virkning fra dette tidspunkt og påvirker ikke lovligheden af vores behandling op til dette tidspunkt. 

Godkendelse: Denne samtykkeerklæring godkendes elektronisk, i forbindelse med besvarelsen af 
spørgeskemaet, som kan findes her: https://cmb-onlinetest.au.dk/hvor_musikalsk_er_du 
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