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Privatlivspolitik for EUC Nords elever, kursister og kunder 

 

Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb. 
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1.Privatlivspolitik  

EUC Nord CVR. 25009037 er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine per-

sonoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.  

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvor-

dan vi behandler dine data. 

 

1.2 Kontaktoplysninger 

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:  

EUC Nord, M.P Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring 

Mail: GDPR@eucnord.dk 

Telefon: 7224 6000  

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

Optagelse på og gennemførelse af uddannelses- og/eller kursusforløb på EUC Nord 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af disse love og dertilhørende be-

kendtgørelser: 

 Arkivloven 

 Databeskyttelsesforordningen 

 Databeskyttelsesloven 

 Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

 Lov om erhvervsuddannelser 

 Lov om de gymnasiale uddannelser  

 Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse(eux) m.v. 

 Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 

 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø 

 Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 

 Lov om statens voksenuddannelsesstøtte 

 Lov om Danmarks Evalueringsinstitut 

 Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet 

 Bek. om arbejdsmarkedsuddannelser. 

 FVU-bekendtgørelsen 

 Bek. om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervs-

rettet uddannelse. 

 Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgi-

vernes Uddannelsesbidrag 

 

mailto:GDPR@eucnord.dk
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3. Behandling af personoplysninger 

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke 

ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventu-

elt indgåede aftaler og retslige forpligtelser. 

 

3.1 Kategorier af personoplysninger 

For at du kan være potentiel elev eller kursist hos os, er det nødvendigt, afhængig af uddannelse eller kur-

susforløb, at vi indsamler og/eller behandler flere af de følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 Navn 

 Kontaktoplysninger (adresse, tlf. nr., mailadresse) 

 Kontaktoplysninger på forældre/værger, når eleven/kursisten er under 18 år. 

 Cpr.nr 

 Dokumentation for tidligere uddannelse og erhvervserfaring 

 Uddannelsesplan 

 Købsaftale 

 Uddannelsesaftale 

 Billeder og video, herunder både portræt- og situationsbilleder 

 Helbredsmæssige oplysninger i særlige tilfælde (sygeeksamen, specialpædagogisk støtte, fra-

værsopfølgning og trivselsforanstaltninger  

 

3.2 Hvor stammer dine personoplysninger fra 

 Optagelse.dk  

 Virksomheder 

 Efteruddannelse.dk 

 CPR-registeret 

 Jobcentre 

 Foto- og videooptagelse i undervisningssituation eller til studieadministrative systemet. Dog kun 

efter forudgående mundtlig samtykke med elev/kursist. 

3.3 Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af ovennævnte regler 

samt behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1, litra a, b og c.  De legitime interes-

ser, der begrunder behandlingen, er administration og gennemførelse af elevens/kursistens uddannelsesfor-

løb. Herudover optager vi billedmateriale til brug ved markedsføring, i undervisningen og i forbindelse med 

overvågning. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk.1, litra f.  

 

 3.4 Videregivelse af oplysninger 

Dine personoplysninger kan blive videregivet eller overladt til følgende modtagere eller modtagerkategorier: 

 Andre uddannelsesinstitutioner 

 Skolens IT-leverandører  

 Virksomheder 

http://optagelse.dk/
http://efteruddannelse.dk/
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 Offentlige myndigheder 

 Kommunal virksomhed 

 Skolens revisor 

 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

I forbindelse med vores sociale medie sider, vil der være mulighed for videredeling af personoplysninger på 

følgende platform: 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Instagram 

Dette gøres på baggrund af et fælles dataansvar, hvor EUC Nord deler dataansvaret med disse plat-

forme.  

 Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med at du videregiver dem til os enten via chatfunktio-

nen eller opslagsfunktionen.  

 Behandlingen / opbevaringen af disse oplysninger vil finde sted, indtil du giver besked om behand-

lingens ophør.  

 

4. Forældre/værge til unge under 18 år. 

Dine personoplysninger kan blive videregivet til en tredjepart, hvis EUC Nord har indgået enten en databe-

handler- eller samarbejdsaftale med disse. Dette kun i tilfælde af, at den eksterne leverandør eller samar-

bejdspartner bistår EUC Nord med dennes retslige behandling af dine personoplysninger eller i de tilfælde, 

hvor EUC Nord bistår den eksterne samarbejdspartner eller leverandør med deres retslige behandling af 

dine personoplysninger. 

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande, som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garan-

tier samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, der er et formål og i det tidsrum lovgivningen tillader. Vi slet-

ter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til 

vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 

Vi opbevarer som hovedregel dine personoplysninger, så længe vi er juridisk forpligtet til det.  

 

6. Leverandører og samarbejdspartnere 

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personop-

lysninger om dig: 

 Navn 

 CVR-nummer 

 Kontaktoplysninger 

 Betalings-/bankoplysninger 
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6.1. Formål  

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål: 

 Behandling af vores køb af varer- og tjenesteydelser 

 Administration af din relation til os 

 

6.2. Retsgrundlag 

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:  

 Regnskabslovgivningen 

 Købeloven 

Behandling sker på baggrund af opfyldelse af indgået købsaftale, serviceaftale, samarbejdsaftale eller lejeaf-

tale. 

 

6.3 Opbevaring 

Vi opbevarer som hovedregel oplysningerne, så længe vi er juridisk forpligtet til det. 

 

7. Øvrige oplysninger om behandling 

Som led i sikker behandling har vi truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhin-

dre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til 

uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige 

sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttel-

sesforordningen artikel 5. 

Vi beskytter fortroligheden og autenciteten af data ved hjælp af kryptering, etableret backup og genetable-

ringsprocedurer for servere og data. Adgang til personoplysninger er baseret på procedurer for tildeling af 

bruger-id og personligt password, der kontinuerligt kontrolleres.  

8. Videoovervågning 

Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring EUC Nords fysiske rammer er der etableret videoovervåg-

ning på området. EUC Nord vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning vil ske i overensstemmelse 

med tv-overvågningsloven. 

I det tilfælde, hvor videoovervågning benyttes ved vej, gade, plads eller lignende områder, som benyttes til 

almindelig færdsel, så vil EUC Nord registrere det i politiets register over tv-overvågningskameraer 

(POLCAM). Alle optagelser gemmes i 30 dage, hvorefter de slettes. 

 

9. Dataminimering 

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde 

vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type oplysninger, der er nød-



Privatlivspolitik© 

 
   

Sidst opdateret: februar 2021 6 

vendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behand-

ler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Vi holder 

data ajour.  

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante 

ændringer i dine data. Du skal selv kontakte en administrativ medarbejder hos EUC Nord, såfremt der sker 

ændringer. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne.  

 

10. Nyhedsbrev 

Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan tilmelde dig via EUC Nords hjemmeside 

og trække det tilbage når som helst ved at benytte link til formålet i nyhedsbrevet. 

 

11. Dine rettigheder 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi an-

vender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data 

om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være be-

grænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle ret-

tigheder. 

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal 

henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes 

være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til, at 

vi ikke kan efterkomme din rettelse.  

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et even-

tuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, 

som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at 

dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

 

12. Klagemuligheder 

Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod 

vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at 

standse behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, såfremt du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden 

dataansvarlig eller databehandler. 

Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er ind-

samlet til, eller når vi ikke har et retsligt grundlag til at opbevare dem længere.  

http://www.datatilsynet.dk/
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Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om be-

tingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 


