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Privatlivspolitik - Gymnasieuddannelse
Information om vores behandling af dine personoplysninger i
forbindelse med dit erhvervsuddannelsesforløb.
1

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Business College Syd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi
har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Business College Syd
Sdr. Landevej 30
6400 Sønderborg
CVR-nr.: 13629110.
Telefon: +45 73425525
Mail: bcsyd@bcsyd.dk

2

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:




På e-mail: dpo@bcsyd.dk
På telefon: +45 2021 6554
Ved brev: Seebladsgade 1, 5000 Odense C, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

3

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


Administration af dit gymnasieforløb

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:





4

Bekendtgørelse nr. 200 af 08/03/2016 af lov om uddannelserne til højere
handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) (gældende for elever i 3g i
skoleåret 2018/2019)
Lov nr. 1716 af 27/12/2016 om de gymnasiale uddannelser med tilhørende ændringer
Bekendtgørelse nr. 497 af 18/05/2016 om de gymnasiale uddannelser med tilhørende
ændringer

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
☒

Almindelige personoplysninger

☒

CPR-nummer (gælder også forældre/værge, hvis eleven er under 18 år)

☒

Helbreds- eller sociale forhold der er relevante for gennemførelse af uddannelsen
(herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.)
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5

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:






Undervisningsministeriet – ikke sociale- og helbredsoplysninger
Ungdommens Uddannelsesvejledning
SPS-styrelsen (specialpædagogisk støtte) – Sociale- og helbredsoplysninger
Elevplan
Revisor

6

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder
internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS

7

Hvor dine personoplysninger stammer fra







Cpr-registeret
Optagelse.dk
Købsaftale
Tilmeldingsblanket
Dig selv

8

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger 5 år efter endt uddannelse, dog vil eksamensbevis og
underbyggende dokumenter blive gemt i 30 år.

9

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser.

10 Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du har afgivet samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette
kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op
til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først
virkning fra dette tidspunkt.

11 Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig. Du kan læse nærmere på datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

11.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række
yderligere oplysninger.
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11.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

11.3 Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.

11.4 Ret til 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.

11.5 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger.

11.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring.

12 Klage til Datatilsynet
Du har 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.
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