
Sådan behandler vi dine personoplysninger 
i forbindelse med undersøgelser om uddannelsers kvalitet og relevans

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 info@ucn.dk hdm@ucn.dk 

CVR-nr. 30843126 -

Info Kontakt os endelig, hvis du har 
spørgsmål eller udfordringer med de 
personoplysninger, vi behandler om dig. 

Du kan også kontakte vores databeskyttelses- 
rådgiver (DPO), hvis du har brug for uvildig 
vejledning om vores persondatabehandling. 

Dine rettigheder

Indsigt, berigtigelse, begrænsning og dataportabilitet Indsigelse og klage: 

Du har ret til: 

• Indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
• Berigtigelse: 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 sam-tykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende 
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug. Endvidere har du ret til at få overført dine personoplysnin-
ger fra en dataansvarlig til en anden.

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

↓

http://www.datatilsynet.dk


Retsgrundlag Dine personoplysninger 
bruges til følgende 
formål:

Kategorier af personoplysninger Modtagere eller 
kategorier af modtagere

Tidshorisont Kilde

Almindelige
Jf. GDPR artikel 6

Følsomme
Jf. GDPR artikel 9

Vi behandler dine 
personoplysninger på 
følgende retsgrundlag, 
jf. GDPR-artikel 6, 
stk. 1: Nødvendig for 
opgave i samfundets 
interesse/offentligt 
myndighedsudøvelse (litra 
e), jf.: LBK nr. 779 2019-08-08  
Professionshøjskoler 
for videregående 
uddannelser, § 3 & 7.

At foretage evaluering 
for at udvikle kvalitet og 
relevans for uddannelser 
– herunder praktikforløb.

Stamdata: navn og 
kontaktoplysninger

UCN er forpligtet 
til at videregive 
evalueringsoplysninger 
til Rigsarkivet ved 
periodeskifte sammen 
med det øvrige i UCN’s 
ESDH-system, herunder 
dine personoplysninger. 

Vi sletter eller anonymi-
serer dine oplysninger 
senest efter 5 år. 

UCN er forpligtet til 
at kunne journalisere 
resultaterne helt eller 
delvist for at kunne 
påvise kvaliteten og 
gemmer derfor potentielt 
evalueringsresultater i 5 år.

Dine personoplysninger, 
som vi behandler 
om dig, stammer fra 
Praktikportalen og er 
enten oplyst af dig selv, 
din arbejdsgiver eller 
den studerende.


