Håndtering af persondata
Dine rettigheder
Efter EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj2018) har
personer, der registreres, nogle rettigheder. Både forordningen og databeskyttelsesloven gælder for Styrelsen for
Undervisning og Kvalitet (STUK).
Det betyder, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig i vores IT-system
(oplysninger som for eksempel dit navn, adresse, uddannelsesinstitution eller personaleadministrative
oplysninger), og fordi vores sagsbehandling i meget vidt omfang foregår elektronisk.
Du har ret til at få at vide:
- at vi har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i vores IT-system (Institutioner, der henvender sig
til STUK, skal orientere den person, som sagen vedrører, om STUK’s håndtering af vedkommendes
personoplysninger)
- hvilke oplysninger om dig, vi har modtaget og brugt i vores sagsbehandling
- hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv)
Du har også ret til at se oplysningerne.
Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysningerne, hvis du mener, de f.eks. er forkerte eller giver et
forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.
Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne
gøre brug af dine rettigheder. Dette skyldes, at STUK som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler
personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.
Vores indsamling af oplysninger
Vi registrerer som udgangspunkt navn, adresse og evt. arbejdssted/uddannelsesinstitution på alle, som henvender
sig til STUK, i vores elektroniske adresseregistre.
Ofte har vi brug for flere oplysninger end dem, vi modtager med henvendelsen. Derfor beder vi enten dig eller
uddannelsesinstitutionen om at sende os det skriftlige materiale, der findes i sagen.
Vi registrerer oplysningerne af hensyn til vores sagsbehandling. Grundlaget for vores registrering og behandling
af oplysninger er ministeriets institutionslove og databeskyttelseslovens § 6, stk.1, og § 7, stk.1.
Det kan også være nødvendigt for os at bede en eller flere myndigheder om at udtale sig om sagen. I så fald
sender vi dem en kopi af din henvendelse sammen med eventuelt materiale, du har sendt til os.
Opbevaring og offentliggørelse
STUK opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte
formål med behandlingen. Herefter vil dine personlysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv
efter reglerne i arkivloven.
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at ringe eller skrive til os:

Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Forhandlingsteamet, Økonomisk-Administrativt Center
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
eller: henvendelser@stukuvm.dk
Klageadgang
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
dt@datatilsynet.dk
tlf. +45 33 19 32 00
Flere oplysninger
Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside,
www.datatilsynet.dk
Databeskyttelsesrådgiver
Undervisningsministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver. Han hedder Karsten Vest
Nielsen og kan kontaktes på: dpo@uvm.dk eller på tlf.: 2016 7513

