
Sådan behandler vi dine persondata: 

Billeder og videoklip ifm. ICDP-undervisning 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Professionshøjskolen UCN act2learn er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 
modtaget (videoklip til anvendelse i ICDP-undervisningen)  

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Institutionens: 
Navn: Professionshøjskolen UCN, act2learn 
Adresse:  Mylius Erichsens vej 37 
Postnummer og by: 9210  Aalborg SØ 
CVR-nr.:  5798000554757 
Telefon:   +45 72 69 9000
Mail: ucnact2learn@ucn.dk

Afdeling: Pædagogik og læring 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har generelle spørgsmål til UCN act2learns behandling af dine oplysninger, er du altid 
velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), Helle Dollerup Mortensen.  

Du kan kontakte ham på følgende måder: 

E-mail: hdm@ucn.dk
Telefon:
Brev:

+45 72 69 08 92
Selma Lagerløfs Vej 2, 9220  Aalborg Øst

Formålene, retsgrundlaget og kategorierne af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger (billeder og videoklip) til følgende formål: 

Samspillet på videoklippet som er udvalgt til fremadrettet undervisningsbrug, er eksemplarisk og 
lærerigt at iagttage for andre omsorgspersoner.   

Videoklippet vil kunne blive fremvist i forbindelse med undervisning i ICDP af eks. pædagoger, 
lærere, forældre, dagplejere, studerende på pædagoguddannelsen o. Lign.  

Såfremt du ønsker det, har du mulighed for at se billederne eller videooptagelserne sammen med 

ICDP-underviseren, som kan uddybe og begrunde det ressourceorienterede fokus på videoklippet. 

Hvis der er tvivl eller brug for at stille uddybende spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte 
os.  
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Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

Retsgrundlag Kategorier af personoplysninger 

Hjemmel I form af 

Almindelige 
personoplysninger,  
jf. GDPR art. 6  

Fortrolige oplysninger, 
jf. dansk lovgivning 

Særligt følsomme 
oplysninger,  
jf. GDPR art. 9 

Hvilke? Hvilke? Hvilke? 

Udtrykkeligt 
samtykke 

Skriftlig 
samtykke-
erklæring 

Navn, alder, køn, 
billede, interesser, 
udannelsesoplysninger 
o.lign. 

- Sociale forhold 
- Familieforhold 
 

Helbredsoplysninger 
(fx ang. motorisk, 
social, følelsesmæssig, 
kognitiv udvikling).  
 

 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Billeder og/eller videoklip vil kunne blive fremvist i forbindelse med undervisning i ICDP af eks. 
pædagoger, lærere, forældre, dagplejere, studerende på pædagoguddannelsen o.lign. 
Videoklippet vil aldrig blive overdraget til disse.  De studerende/kursisterne er underlagt tavshedspligt.   

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

• Billeder og videoklip 
 

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.  

Din ret til: 

Indsigt Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række 
yderligere oplysninger.  

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

Sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for 
vores almindelige generelle sletning indtræffer.  

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.  

Indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af 
dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets 
vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage 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 www.datatilsynet.dk. 
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