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 Privatlivspolitik for 
gymnasieuddannelse 

  

  

  

  

 



1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
 

EUC Nordvestsjælland er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi 
har modtaget om dig.  

Adresse: Absalonsvej 20, 4300 Holbæk  

Telefon: 7229 0100  

Cvr: 1009 5794 

Mail: eucnvs@eucnvs.dk 

 

2 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine 
personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Administration af dit gymnasieforløb 

 

  

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 Bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet 

 

3 Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

☒ Almindelige personoplysninger 

☒ CPR-nummer (gælder også forældre, hvis under 18 år) 

☒ Helbreds- eller sociale forhold der er relevante for gennemførelse af uddannelsen 

 

4 Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 Undervisningsministeriet. Ikke sociale eller helbreds oplysninger 

 SPS styrelsen (specialpædagogisk støtte). Sociale og helbredsoplysninger 

 Lectio.  

 

5 Hvor dine personoplysninger stammer fra 

 CPR-registeret 

 Optagelse.dk 

 Dig selv 

6 Opbevaring af dine personoplysninger 

 Persondata i Lectio kan ikke slettes 

 Eksamensbeviser opbevares i 30 år 



 Helbreds og sociale oplysninger indenfor 6 måneder. 

 

7 Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække et eventuelt samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at 
kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  

8 Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling 
af oplysninger om dig. Du kan læse nærmere på datatilsynets hjemmeside: 
www.datatilsynet.dk. 

Nedenfor er uddrag af rettighederne 

8.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.  

8.2 Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

8.3 Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

8.4 Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger.  

9 Klage til Datatilsynet  

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

