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Sådan behandler vi dine personoplysninger ifm. dimissionsbilleder 
Dataansvarlig Databeskyttelsesrådgiver Dine rettigheder 

 Navn Professionshøjskolen UCN Helle Dollerup Mortensen Tilbagekaldelse af samtykke 
samt sletning 

Indsigt, berigtigelse, begrænsning, indsigelse 
og dataportabilitet 

Klage 

Adresse Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst Selma Lagerløfs Vej 2, 9220  Aalborg Øst Du har til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. 
Tilbagekalder du dit samtykke, 
så sletter vi alle personoplys-
ninger, så data ikke længere 
hverken direkte eller indirekte 
kan kobles til dig. Du tilbage-
kalder dit samtykke ved at kon-
takte os.  

Du har ret til:  
> Indsigt i de oplysninger, som
vi behandler om dig. 
> Berigtigelse: at få urigtige op-
lysninger om dig selv rettet. 
> Begrænsning af behandling,
indsigelse samt dataportabili-
tet, hvis betingelserne herfor 
er opfyldt. 

Du kan 
læse mere 
om dine 
rettigheder 
i Datatilsy-
nets vejled-
ning om 
”Registre-
redes ret-
tigheder” 

Du har ret til at klage til os 
og du har også ret til at 
indgive en klage til Datatil-
synet, hvis du er utilfreds 
med den måde, vi behand-
ler dine personoplysninger 
på. Du finder Datatilsynets 
kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk. 

Postnr. & by 9000 Aalborg 9000 Aalborg 
 Telefon +45 72 69 00 00 +45 72 69 08 92

Mail ucnkom@ucn.dk hdm@ucn.dk 
CVR-nr. 30843126 - 

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

Du kan også kontakte vores databeskyt-
telsesrådgiver (DPO), hvis du har brug for 
uvildig vejledning om vores behandling. 

Retsgrund-
lag I form af 

Formål Kategorier af person-
oplysninger Modtagere 

Tidshorisont Kilde Dine personoplysnin-
ger bruges til føl-

gende formål 

Almindelige 
Jf. GDPR artikel 6 

Samtykke 
Faktisk adfærd: at du 
stiller op til billedtag-

ning 

Til deling med dine med-
studerende og UCN.  

UCN hænger evt. dimis-
sionsbilledet og navn op 
på offentligt tilgængeligt 
areal på et UCN-campus 
– hvis der vel at mærke
er praksis for det på ud-

dannelsen. 

Dimissionsbillede 
+ dit fulde navn

De medstuderende til privat brug Indtil du tilbagekalder samtykket overfor UCN. Dig selv 

Samtykke Skriftlig  
samtykkeerklæring 

Til offentliggørelse elek-
tronisk på de medier, du 

har givet samtykke til.  

Dimissionsbillede 
+ dit fulde navn Offentligheden 

Indtil du tilbagekalder samtykke – eller når 
UCN vurderer, at billedet er forældet i forhold 

til formålet 
Dig selv 

Samtykke 
Skriftlig  

Samtykkeerklæring. 
Til offentliggørelse i 

trykte medier, som du 
har givet samtykke til.  

Dimissionsbillede 
+ dit fulde navn Offentligheden 

Indtil du tilbagekalder samtykke – eller når 
UCN vurderer, at billedet er forældet i forhold 

til formålet 
Dig selv 
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