
Sådan behandler vi dine personoplysninger 
Til kommunikations- og PR-brug med samtykke

Dataansvarlig Fungerende databeskyttelsesrådgiver

Navn Professionshøjskolen UCN Helle Dollerup Mortensen

Adresse Selma Lagerløfs Vej 2 Selma Lagerløfs Vej 2

Postnr. & by 9220 Aalborg Øst 9220 Aalborg Øst

Telefon +45 72 69 00 00 +45 72 69 08 92

Mail ucnkom@ucn.dk hdm@ucn.dk 

CVR-nr. 30843126 -

Info Kontakt os endelig, hvis du har spørgs-
mål eller udfordringer med de person-
oplysninger, vi behandler om dig. 

Du kan også kontakte vores  
databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har brug for 
uvildig vejledning om vores behandling. 

Retsgrundlag Dine personoplysninger  
bruges til følgende formål:

Kategorier af personoplysninger Modtagere Tidshorisont Kilde

Almindelige
Jf. GDPR artikel 6

Følsomme
Jf. GDPR artikel 9

Samtykke PR for UCN Navn samt det format, du har 
givet samtykke til (fx billede, 
video, lyd, tekst eller lign.)

Ingen Offentliggørelse på den måde 
du har givet samtykke til  
(elektronisk eller i tryksager).

Indtil du tilbagekalder 
samtykke – eller når UCN 
vurderer, at billedet er 
forældet i forhold til formålet

Dig selv

Kontaktoplysninger: mobil, mail Ingen

Dine rettigheder

Ret til tilbagekaldelse af samtykke samt 
sletning

Indsigt, berigtigelse, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet Klage

Du har til enhver tid ret til at trække dit 
samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit 
samtykke, så sletter vi alle personoplysnin-
ger, så data ikke længere hverken direkte 
eller indirekte kan kobles til dig. Du tilba-
gekalder dit samtykke ved at kontakte 
ovenstående – fx via ucnkom@ucn.dk 

Du har ret til: 

- Indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
- Berigtigelse: at få urigtige oplysninger om dig

selv rettet.
- Begrænsning af behandling, indsigelse samt

dataportabilitet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Du kan læse mere om dine 
rettigheder i Datatilsynets 
vejledning om  
”Registreredes rettigheder”

Du har ret til at klage til os og du har også 
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 datatilsynet.dk.

https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
http://www.datatilsynet.dk

