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Sådan behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med deltagelse i podcast ved UCN 
 

 Dataansvarlig 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 14 37 +45 72 69 08 92 

Mail stn@ucn.dk hdm@ucn.dk  

CVR-nr. 30843126 - 

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

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

 

 

      

Retsgrundlag Formål 
Kategorier af personoplysninger  

Modtagere Tidshorisont Kilde Almindelige 
Jf. GDPR artikel 6 

Følsomme 
Jf. GDPR artikel 9, stik. 2 

Samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a 
 

Nødvendigt for at opfylde en kontrakt 
hvori du er part, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, 

litra b 

Billeder til PR 
Billede til branding til 
branding af podcast 

efterfølgende 
Ingen Offentliggørelse efter aftale 

Indtil samtykke kaldes 
tilbage 

Dig selv 

Deltagelse i Podcast 
 

Navn, titel samt ud-
sagn til selve afsnit-
tet. Billede til bran-

ding 

Ingen 
Udgivelse af afsnit på sprea-

ker.com 
Indtil samtykke kaldes 

tilbage 
Dig selv 

 

Dine rettigheder 

Indsigt, berigtigelse, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet Klage 

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 ret-
tigheder i Datatilsynets vejled-
ning om ”Registreredes rettighe-
der” 

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. 

 

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