De registreredes rettigheder i databeskyttelsesforordningen

Underretning om indsamling af personoplysninger i AMU-afdelingen
Kære kommende kursist

Hermed orientering om, at vi har modtaget oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager
oplysninger om dig fra andre.
De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Kategorier af personoplysninger
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra og opbevaring af dine personoplysninger
8. Dine rettigheder
9. Klage til Datatilsynet
I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.
Dette er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold
til dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

Med venlig hilsen
AMU-afdelingen
Nordjyllands Landbrugsskole

1

Bilag 1: Orientering efter databeskyttelsesforordningen.

1 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. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den
dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.
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Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Nordjyllands Landbrugsskole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Nordjyllands Landbrugsskole
Halkærvej 3, Lundbæk
9240 Nibe
CVR. nr. 68 72 48 13
Tlf. nr. 98 35 18 00
Mail: njylls@njylls.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver Anne-Lene Pugholm, som er placeret i IT Center Nord, c/o Tech College, Øster
Uttrupvej 1, 9000 Aalborg
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
På e-mail DPO@itcn.dk, på telefon: 72 50 59 99, eller pr. brev på ovennævnte adresse

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
•
•
•
•

Optagelse på AMU-kurser
Udstedelse af Bevis/certifikat
Diverse nødvendige oplysninger til brug for refusionsordninger til din arbejdsgiver
Ansøgning om VEU

4. Kategorier af personoplysninger
I hovedtræk indsamles følgende oplysninger:
Følsomme oplysninger: Cpr. Nr.
Almindelige personoplysninger: navn, adresse, e-mail, CVR. nr. ansættelsesforhold og uddannelsesniveau.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Arbejdsgivere, Andre offentlige myndigheder f.eks. Styrelsen for IT og Læring, Undervisningsministeriet,
VEUCharlotte S. Thrysøe-styrelsen.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Nordjyllands Landbrugsskole vil ikke overføre dine oplysninger til tredjelande
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7. Hvor dine personoplysninger stammer fra og hvordan de opbevares:
Tilmeldingsskema
Tilmeldingsskemaer opbevares i papirform eller på skolens drev, indtil dit kursus er afsluttet og arkiveres
derefter i et arkivsystem, som er godkendt til sikker dataopbevaring. Dine data registreres i et
studieadministrativt system og slettes ikke.
Tilmeldingsskemaer opbevares i maksimalt 5 år efter endt uddannelse. Nogle oplysninger er underlagt
lovgivningskrav til opbevaring og opbevares i henhold til disse. Originaler destrueres, hvor det er tilladt.

Beviser og certifikater
Beviser og certifikater opbevares i det studieadministrative system eller i et arkivsystem, der er godkendt til
sikker dataopbevaring i 30 år efter uddannelsens afslutning. Beviser og certifikater udleveres til dig personligt
ved kursets afslutning samt sendes til din E-boks

Slettefrister
Slettefrister forlænges i de tilfælde, hvor der verserer en klagesag, indtil klagesagen er afsluttet

8. Dine rettigheder
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.
•
•
•
•

•

•

•

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.
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.

9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

