AFTALE OM SAMARBEJDE
Mellem:
Aalborg Universitet
XXX uddannelse
Fakultet
Adresse
Og
Aalborg Kommune
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Rantzausgade 4
9000 Aalborg
Har indgået følgende aftale i forbindelse med udførelse af XXX projekt på XXX uddannelse i
projektperioden XX/XX-XXXX – XX/XX-XXXX.
Projektet vedrører: XXXX
De studerende forpligter sig til at følge anvisninger og instrukser der gives af
kontaktpersonen fra Aalborg Kommune
1. Den viden, de studerende erhverver om interne forhold herunder, drift, anlæg,
metoder og specielle knowhow vedrørende projektets faglige område, og som er
markeret som fortrolige samt målinger foretaget i Aalborg Kommune, må ikke
udnyttes eller videregives til tredje person.
2. De udleverede data må ikke anvendes til andre formål eller i andre sammenhænge. De
udleverede data er anonymiseret, så ingen konkrete personer kan identificeres.
Anonymiseringen er foretaget således, at data efter Aalborg Kommune skøn kan
anvendes som udgangspunkt for forskellige statistiske analyser. Denne aftale forpligter
undertegnede personer at sikre at uvedkommende ikke får adgang til data. Data må
opbevares på undertegnede personers egen pc i forbindelse med det konkrete
projektforløb. Efter afslutningen af projektperioden er undertegnede forpligtet til at
slette samtlige data. Undertegnede personer er selv ansvarlig for forsvarlige sletning af
data. Aalborg Kommune kan ikke gøres ansvarlig for materiale og konklusioner
udarbejdet på baggrund af udleverede data.
3. Der udarbejdes, på grundlag af det udførte arbejde, en rapport til XXXXX til brug for
bedømmelse. Denne rapport indgår i universitets arkiv. Aalborg Kommune er
berettiget til at modtage en kopi og til at anvende resultaterne internt samt videregive
rapporten i det omfang det følger af reglerne om aktindsigt. De studerende bevarer
efter de sædvanlige regler ophavsretten for rapporten.

4. De studerende modtager ikke honorar fra Aalborg Kommune i anledning af
samarbejdet.
Vejleders rettigheder er ikke omfattet af denne aftale og det bør drøftes mellem vejleder og
Aalborg kommune om der er behov for at oprette en aftale, der regulerer forholdet mellem
vejleder og Aalborg Kommune
Studerende:
Navn og dato:
Navn og dato:

Aalborg Kommune:
Navn og dato:

Vejleder erklærer ved sin underskrift at være bekendt med aftalen og dens indhold.
Navn og dato:

