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Sådan behandler vi dine persondata i Teams Insights (studendterdata) 
 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Professionshøjskolen UCN er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.  

 Institutionen:  

Navn:   Professionshøjskolen UCN 
Adresse:   Selma Lagerløfs Vej 2,  
Postnummer og by: 9220 Aalborg Øst 
CVR-nr.:   30843126 
Telefon:    +45 72 69 00 00 

 Mail:   info@ucn.dk 

 Din kontaktperson:  
 Navn:  Karina Astrup Skjølstrup Larsen 

Mail:   kac@ucn.dk 
 Telefon:  +45 72 69 10 32 

2. Databeskyttelsesrådgiver 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), Nanna G. V. Eliasen:  

Mail:   ngve@ucn.dk  
Telefon:   +45 72 69 08 94 
Brev:    Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst 

3. Formål 
• Anvendelse til forbedring af undervisning 

• Anvendelse i relation til trivsel, fremdrift og reduktion af frafald 

4. Dine personoplysninger 
Vi behandler følgende personoplysninger om dig: 

•  Navn, ip-adresse, digital tilstedeværelse i Teams, mængden af aktivitet i kanaler samt point givet i 
opgaver. 

5. Retsgrundlag 
Vi behandler dine personoplysninger på følgende retsgrundlag, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1  
 
e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører 

under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.  
Professionshøjskolelovens § 3 
Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelsers § 24  
 

6. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver ikke oplysningerne. 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Dine personoplysninger, som vi behandler om dig, stammer fra: 

• Din aktivitet i Teams relateret til undervisning herunder: opgaver, kanalindlæg, fremmøde og 
redigering af klassefiler.  

mailto:ngve@ucn.dk


 

     
 

8. Tidshorisont for behandling af dine personoplysninger 
Vi sletter eller anonymiserer dine oplysninger, når 

• Der er gået tre måneder efter dit forløb på UCN er afsluttet.  

9. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) nogle rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Du har 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 den 
førnævnte slettefrist.  

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

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage egne personoplysninger i et struktureret, 
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug.  

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

http://www.datatilsynet.dk/
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