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Ved at underskrive samtykkeerklæring erkender du (Vælg ¨√¨ til højre), at:

 Du har læst og forstået dokumentet vedrørende dette projekt inklusivt formålet med

projektet, rekrutteringsprocessen, metode og håndtering af risici.

 Du indvilliger i at være iført et kamera, E4-armbånd og GPS undervejs i undersøgelsen.

 Du forstår, at deltagelse i undersøgelsen vil forblive fortrolig i forskningsgruppen, og at

intet materiale, der indsamles i undersøgelsen og kan blive brugt til at personidentificere

deltagerne, vil blive brugt i rapporter eller publikationer, medmindre der gives eksplicit,

skriftlig tilladelse til dette.

 Du forstår, at dette ikke er en medicinsk undersøgelse og at ingen læger vil gennemgå

din biometriske data.

 Du forstår, at du ikke har ansvaret for omkostninger i forbindelse med reparation eller

erstatning af undersøgelsens enheder.

 Du forstår, at du har retten til at nægte at besvare spørgsmål og kan trække din deltagelse

tilbage på ethvert tidspunkt uden konsekvenser. Dog vil forskerne ikke være i stand til at

slette din data, når den først er indsendt.

 Du forstår, at projektet vil overholde strikse retningslinjer for brugen af bærbare

kameraer i forskning med mennesker, samt overholde den etiske godkendelse fra

Forskningsetisk Komité på Aarhus Universitet.

 Du forstår, at sensorpakkerne vil blive leveret til vilkårlige personer om morgenen og

indsamlet igen om aftenen. Der er ikke nogen forbindelse mellem sensor og person, og

alle optegnelser vil blive kodet med ”sensor-ID og dato”, så ingen personligt

identificerbar information vil blive opbevaret på enheden.

 Du forstår, at du ikke må forbinde sensorerne med din mobiltelefon eller konti på sociale

medier (Facebook, Twitter mm.), og du må ikke efterladen information, som kan

identificere dig. Sensorerne vil blive formateret og al information vil blive slettet, før

sensoren leveres til andre.

 Du forstår, at du har fuld kontrol over din data før indsendelse, eksempelvis:

- Valget om, hvornår du vil være iført enhederne og hvornår du vil tænde/slukke dem

- Muligheden for at fjerne enheder i enhver situation, hvor det kan tiltrække uønsket

opmærksomhed

- Valget om ikke at dele data, som er opbevaret på enheden

 Du forstår, at det bærbare kamera vil tage billeder i din fritlevende hverdag

 Du forstår, at du har muligheden for at gennemgå alle billeder, der tages, og kan slette

ethvert billede, før forskerne har adgang til det. Efter denne gennemgang eller hvis du

vælger ikke at gennemgå billederne, indvilliger du i at den primære forsker har adgang til

de tilbageværende billeder.
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 Du forstår, at du har et kort med instruktioner, der forklarer kameraet tilstedeværelse og

brug for andre personer, som potentielt kan optræde på billederne. Kortet instruerer også

i, hvordan kameraet kan deaktiveres efter forespørgsel fra andre.

 Du forstår, at du kan fjerne kameraet eller dække linsen til i situationer, hvor kameraer

ikke er tilladte (f.eks. omklædningsrum, offentlige toiletter mm.).

 Du forstår, at enhver person på billederne vil blive blokeret eller sløret, hvis billederne

anvendes i præsentationer, rapporter eller videnskabelige artikler.

 Du indvilliger i at være involveret i følgende aktiviteter:

- Gennemførsel af et kort spørgeskema ved undersøgelsens start.

- At være iført kamera, E4-armbånd og GPS, mens du går rundt i

undersøgelsesområdet den pågældende forsøgsdag.

- Gennemførsel af et spørgeskema ved undersøgelsens afslutning.

 Du forstår, at dataene er opbevaret lokalt på enhederne, og at dataene kun kan blive

downloadet fra enheden ved tilstedeværelse af den primære forsker. E4-data vil blive

downloadet fra skyen via fem vilkårlige kontoer, der er styret af den primære forsker.

Der er ingen identifikation af dig eller din data.

 Du forstår, at du ikke kan opbevare, kopiere eller dele billeder fra undersøgelsen på

internettet (Facebook, Twitter mm.).

 Du forstår, at du ikke må sende data via usikre internetforbindelser (dvs. e-mail)

 Du forstår, at den ledende forsker ikke under nogen omstændigheder vil give dig data

(inklusiv billeder, GPS- og E4-data).

 Du forstår, at data (inklusivt billeder, GPS- og E4-data) under ingen omstændigheder vil

blive stillet til rådighed for personer uden for forskningsgruppen.

 Du forstår, at digitale, anonymiserede dataset vil blive opbevaret på en sikker server hos

Aarhus Universitet, og at fysiske materialer vil blive aflåst separat.

 Du forstår, at din deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

 Du forstår, at der ikke er nogen direkte belønninger til dig, men at din deltagelse vil

hjælpe os med at udvikle en bedre forståelse for gennemførligheden og processerne i

forbindelse med brugen af aktiv dataindsamling via bærbare sensorer.

 Du forstår, hvordan du kan beskytte undersøgelsens andre deltageres privatliv og

fortrolighed.

 Du forstår, at du skal anmelde billeder, der viser ulovlige aktiviteter (f.eks. misbrug eller

vold), til forsningsgruppen. Med deltagerens ret til fortrolighed og anonymitet i sinde, vil

den primære forsker kontakte de mest relevante autoriteter (f.eks. rektor, politi).

 Du forstår, at resultatet af analysen af din anonymiserede besvarelse og resultater vil –

sammen med de andre deltageres – blive udgivet i videnskabelige artikler eller

præsenteret til videnskabelige konferencer, men at denne type præsentationer altid vil

være af generelle resultater.

 Du forstår, at du kan få adgang til skriftlige rapporter eller publikationer af forskerne.

 Du indvilliger i, at indsamlet data (ingen billeder, kun kodet, uidentificerbar og

anonymiseret data) kan blive brugt i fremtidige forskningsaktiviteter relateret til dette

felt.

 Du forstår, at hvis du har spørgsmål, kan du kontakte den primære forsker.

Underskriv venligst kun hvis: 

 Du har læst informationen om undersøgelsen som beskrevet i denne samtykkeerklæring,

og

 Du har fået fyldestgørende svar på alle dine spørgsmål.

Du får en kopi af dette dokument, som du kan beholde. 

Ved at underskrive nedenfor indvilliger jeg i at deltage i denne undersøgelse:  

Dato: __________________ Underskrift: ____________________

E-mail:_____________________________  Mobil:____________________ 
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