
 

 

 
 
 
Persondatameddelelse til elever/kursister 
 
Oplysningspligt omkring indsamling af personoplysninger. 
 
EUC Nordvest lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være elev/kursist hos os. Derfor 
behandler vi de personoplysninger, som du giver os, med respekt og i overensstemmelse 
med persondataforordningen.  
 
Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi 
modtager persondata fra dig.  
 
De oplysninger vi skal give dig, er følgende: 
 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger 
3. Kategorier af personoplysninger 
4. Modtagere eller kategorier af modtagere 
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
7. Opbevaring af dine personoplysninger 
8. Dine rettigheder 
9. Retten til at trække samtykke tilbage 
10. Hvor kommer oplysningerne fra 
11. Klage til Datatilsynet 
12. Er oplysningerne nødvendige 
13. Foretages der automatiseret behandling 

 
I vedlagte bilag finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 
 
Dette brev er alene til orientering, og giver ikke umiddelbart anledning til nogen 
sagsbehandling i forhold til dig.  
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i 
bilaget. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
EUC Nordvest 



 

 

 
 
 
Bilag til oplysningspligt til elever/kursister 
 
I forbindelse med behandling af din sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger 
om dig.  
 
EUC Nordvest er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager 
eller indsamling om dig.  
 
Vore kontaktoplysninger er følgende: 
EUC Nordvest 
Kronborgvej 119 
7700 Thisted 
Cvr.nr. 39301016 
Tlf. 99191919 
Mail euc@eucnordvest.dk     
 
Oplysninger på dataansvarlig:  
Navn:  Hans Jeppesen 
Mail:  GDPR@eucnordvest.dk   
Ved brev:  Kronborgvej 119, 7700 Thisted, att. ”dataansvarlig” 
Tlf. 99191919   
 
Formålet og retsgrundlaget: 
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af, at din optagelse som 
elev/kursist hos EUC. 

 
Kategorier af personoplysninger: 
I forbindelse med behandling af din henvendelse har vi modtaget oplysninger fra dig med dit 
navn, adresse, cpr.nr., e-mail, telefonnr., kontonummer, kørekort, karakter, uddannelse, 
fraværsoplysning, Uni-login og i særlige tilfælde helbredsoplysninger og sociale problemer. 
 
Behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen og EUC 
legitime interesse til behandling og opbevaring af dine personlige data sker som følge af, at vi 
skal opfylde vores forpligtigelse til at yde undervisning i overensstemmelse med kravene i 
lovgivningen herom, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke til behandling om dig med dette 
formål. 
 
Hvem videresender vi dine oplysninger til? 
For at kunne opfylde kontrakten med dig videresender vi persondata til følgende: 
E-foqus, Moderniseringsstyrelsen, STIL, It´s Learning, IMSoft, Netip, IST/UDDATA, AMU Vest, 
InLogic, BOSS, EFForlag, Ipraxis, TimeMsystem, IT Fællesskab, Garuda, Systime, Microsoft 
365 Office, Bat, Multitest, Elevplan, Efteruddannelse, VEU-Net, KUU-Portalen, Netprøver.dk, 
SU-styrelsen, Xpress, Optagelse.dk, Celfon, SDBF, Fiskeriskolens lærlingesystem, KUUNO-
samarbejdet, DanID, Virk.dk, Nordisk Svejse Kontrol, CRM, Mailchimp, Sportscollege 
Nykøbing. 
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Videregivelsen sker til de pågældende virksomheder og statslige institutioner for at vi kan 
overholde vor forpligtelse til at yde undervisning, rettevejledning, boglån samt sikre, at alle 
elever/kursister kan få adgang til eksamener, få afgangsbevis m.m. 
 
For Fiskeriskolens elever varetager vi registrering m.v. og sender oplysninger til Danmarks 
Fiskeforening som foretager udbetaling af ydelser til eleven.  
 
Vi videresender udelukkende oplysninger såfremt det er nødvendigt for at opfylde vores 
forpligtelse som uddannelsesinstitution. 
 
Såfremt der sker videregivelse til andre end ovenfor nævnte, vil du modtage en orientering, 
da du har en ret til indsigt. 
 
Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig? 
Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 10 år efter, at et studieforløb er endeligt 
afsluttet, hvilket er den frist, hvor EUC kan risikere at blive mødt med krav i anledning af 
eventuel mangelfuld opfyldelse af uddannelsesforløbet. Af hensyn til den registrerede 
opbevarer vi oplysninger om uddannelsesforløb i 10 år, da dette kan have stor betydning for 
elever og kursister i forhold til at kunne dokumentere studieforløb. Der indføres i løbet af 
2019 et nyt it-program, Studica, som er særlig beregnet til at opfylde bl.a. arkivlovgivningens 
regler og sikre dig, at du også efter udløbet af 10 år har mulighed for at få relevante 
oplysninger om karakter og gennemført uddannelse.  
 
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   
 
Dine rettigheder og adgang til at klage: 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling 
af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan 
du bedst gøre med e-mail til: GDPR@eucnordvest.dk  eller med almindelig post til kontoret. 
Du kan også ringe til os på tlf. 99191919, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der 
ikke opstår misforståelser. 
 
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. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
 
Ret til sletning: 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer. 
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Ret til begrænsning af behandling: 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandler oplysninger - 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. 
 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 
personoplysninger.  
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én 
dataansvarlig til en anden uden hindring.  
 
Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatiske afgørelse, herunder profilering. 
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