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Sådan behandler vi dine persondata i Mailchimp nyhedsbrevssystem 
 

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 03 20 

 Mail:   ucnkom@ucn.dk 

 Din kontaktperson:  
 Navn:  Erik Hagen Jørgensen  

Mail:   ejo@ucn.dk 
 Telefon:  +45 72 69 03 05A 

2. Databeskyttelsesrådgiver 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du altid velkommen til at kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), Helle Dollerup Mortensen:  

Mail:   hdm@ucn.dk  
Telefon:   +45 72 69 08 92 
Brev:    Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst 

3. Formål 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• At udsende regelmæssige nyhedsbreve fra UCN’s afdelinger med det formål at markedsføre UCN’s 
udbud eller styrke netværksrelationer 

4. Dine personoplysninger 
Vi behandler følgende personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger, jf. GDPR artikel 6: 

• E-mail 
• Navn 
• Ansættelsessted* 
• Faglige interesseområder* 

 
* Gælder ikke alle nyhedsbreve og kræves ikke for abonnenement 
 

5. Retsgrundlag 
Vi behandler dine personoplysninger på følgende retsgrundlag, jf. GDPR artikel 6, stk. 1: 
• Samtykke (litra a) 

 

6. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• Ansatte i UCN, som er ansvarlig for udsendelse af nyhedsbreve 

mailto:hdm@ucn.dk


 

     
 

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

• Dig selv / de oplysninger, du har angivet ved tilmelding 

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

• Du opsiger dit abonnement eller hvis nyhedsbrevet nedlægges 

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 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.  

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 
personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.  

Indsigelse og klage: 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 
www.datatilsynet.dk 

http://www.datatilsynet.dk/
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