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PERSONDATAPOLITIK
FOR KURSISTER
PÅ VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

Hvad registrerer vi om dig?

Vi skal bruge en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, emailadresse, CPR-nummer og evt. tidligere eksaminer, for at kunne tilmelde dig.
Vi bruger også oplysninger om dig bl.a. til tilrettelæggelse af dit forløb, registrering af fravær, administration af SU/SVU,
håndtering af deltagerbetaling, eksamensplanlægning, og indrapportering til offentlige myndigheder.
Desuden kan vi måske få brug for at indhente yderligere oplysninger, som kan være følsomme og fortrolige. Fx kan
studievejledningen have behov for oplysninger vedr. helbred, misbrug, økonomiske forhold, boligsituation, civilstand og
familiære forhold.

Særligt om billeder/video

VUC Holstebro-Lemvig-Struer bruger billeder/video i vores markedsføring og branding (bl.a. på www.holstebro-vuc.dk,
vores Facebook side, Instagram, Linkedin og trykt materialer som brochurer).
Ønsker vi at bruge et portrætbillede eller tilsvarende af dig, vil du altid blive spurgt om tilladelse inden.
Vi tager situationsbilleder i forbindelse med arrangementer og lign. (det kan også være i din undervisning, hvor din
lærer fotograferer). Vi vil forsøge at sikre, at deltagerne på billederne/videoerne giver tilladelse til, at de bliver fotograferet/optaget - men er der tale om en større gruppe, kan du ikke forvente at blive spurgt specifikt om tilladelse.
Hvis du ikke vil deltage på billeder/video, må du meget gerne gøre fotografen opmærksom på dette hurtigst muligt.
Du kan altid bede os om at fjerne billeder, hvor du deltager tydeligt på.

Registrering af internetaktivitet

Når du skal bruge VUC Holstebro-Lemvig-Struers trådløse netværk, skal du logge på med dit UNI-login.
Når du er logget på, kan din aktivitet på internettet (sider du besøger og ting, du downloader) spores af VUC HolstebroLemvig-Struers IT-personale.
Oplysningerne om din aktivitet gemmes i 30 dage. Loggen kan gennemses ved mistanke om ulovlig aktivitet.
IT-tilsynet vil desuden lave stikprøvekontroller under eksaminer for at afsløre eventuel eksamenssnyd.
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Sikkerhed og sletning

Det er vigtigt for os, at sikkerheden omkring dine data er i orden.
Vores data opbevares digitalt, og vi sikrer os løbende, at sikkerheden er tilstrækkelig, og at dine oplysninger kun kan
tilgås af relevant personale.
Vi gemmer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt, og vi sletter løbende oplysninger, når de ikke længere er
relevante. De fleste af dine oplysninger vil blive slettet, når du stopper på VUC.
Men vi er forpligtet af lovgivningen til at gemme visse oplysninger udover din tid som kursist, fx. skal vi gemme eksamensbeviser i 30 år og resultater af bl.a. OBU og FVU tests i 5 år.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har på dig. Ønsker du benytte denne ret, skal du udfylde en blanket (bilag 1) og aflevere denne på kontoret.
Du har ret til at sige, at vi ikke må behandle dine oplysninger, eller at vi skal slette oplysninger om dig. Men da mange af
oplysningerne er helt afgørende for, at vi kan administrere dit uddannelsesforløb, kan det have stor betydning for fx din
mulighed for at fortsætte på VUC eller modtage SU, hvis du ønsker, at vi ikke behandler eller sletter visse oplysninger.
Du har ret til at få rettet forkerte eller forældede oplysninger.

Du er velkommen til at henvende dig på kontoret med spørgsmål.
Læs evt. mere om EU’s forordning om databeskyttelse http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32016R0679&from=DA

Du kan som medarbejder til enhver tid indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

Ændring af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik.
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Bilag 1

ANSØGNING OM INDSIGT I PERSONDATA

Jeg ønsker at søge indsigt i VUC Holstebro-Lemvig-Struers behandling af persondata om mig.

Evt. emne/fokusområde, jeg søger indsigt i data vedrørende:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Navn: ________________________________________________________________

Kursistnummer: _____________________

Dato: _____________________

Underskrift:
_____________________________________________________________________

Du modtager en kvittering for din ansøgning i din e-boks.
Du modtager et svar fra os inden for en måned efter indlevering af din ansøgning.

