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Oplysning om brug af personoplysninger ved anvendelse af 
Netprøver

Uddannelsesinstitutioner på gymnasiale områder eller voksenuddannel-
sescentrer er dataansvarlige for behandling af personoplysninger i Net-
prøver. Du kan kontakte den uddannelsesinstitution, som behandler dine 
personoplysninger, hvis du ønsker at vide mere om de personoplysnin-
ger, institutionen behandler om dig eller hvis du ønsker at gøre brug af 
dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen.

Styrelsen for It og Læring (STIL) er på Børne- og Undervisningsministe-
riets vegne databehandler for behandlingen i systemet.

1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af per-
sonoplysninger i Netprøver

Personoplysninger i Netprøver behandles til følgende formål:
• Netprøver digitaliserer den samlede proces for prøveafvikling på 

de gymnasiale uddannelser – lige fra opgavesættet gøres tilgænge-
ligt for eleverne, til eleverne afleverer besvarelsen, til besvarelsen 
plagiatkontrolleres og censorerne afgiver bedømmelse, og til ka-
rakteren overføres til skolernes administrative systemer, som 
danner eksamensbeviserne. Netprøver benyttes ved afvikling af 
de centralt stillede skriftlige prøver og de større skriftlige opgaver 
på de gymnasiale uddannelser. Endvidere benyttes Netprøver 
ved optagelsesprøverne til de gymnasiale uddannelser.

• Med Netprøver sikres det, at prøveafviklingen foregår på en ens-
artet, kontrolleret måde på tværs af institutionerne og deres lo-
kale it-setup, hvilket er vigtigt eftersom afvikling af prøver er en 
forretningskritisk proces for uddannelsessektoren og for Under-
visningsministeriet.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i Netprøver følger 
af:

• §§ 1, 4 og 5 i ’’Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de al-
mene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser’’ 
(BEK nr. 343 af 08/04/2016)

2. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger i Netprøver:
• Om elever indeholder Netprøver data om 1) Cpr.nr., unilogin, navn 

2) Indhold af besvarelser ved eksamen i de gymnasiale uddannelser, 
3) Karakterer.

• Om censorer/bedømmere indeholder systemet oplysninger om 1) 
Cpr.nr., unilogin.
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Om administrativt personale ved institutionerne indeholder syste-
met data om: 1) Cpr.nr., unilogin, navn.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Besvarelserne videregives automatisk fra Netprøver til plagiatkontrol hos 
firmaet Urkund. Der er således etableret en automatisk funktion i Net-
prøver, der sørger for at alle besvarelser bliver sendt til plagiatkontrol 
med det formål at opdage og undgå plagiat.

Besvarelserne videregives endvidere til censorer/bedømmere. Ved prø-
ver der ikke er anonymiserede videregives oplysning om elevens navn og 
fødselsdato til censorer/bedømmere. Ved prøver der er anonymiserede 
videregives alene besvarelserne til censorer/bedømmere.

Der videregives ikke øvrige oplysninger til tredjeparter.

4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internatio-
nale organisationer

Dine personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.

5. Hvor stammer personoplysningerne stammer fra?
Oplysningerne i Netprøver overføres fra XPRS, som er ministeriets 
eksamensadministrative system. XPRS har modtaget oplysningerne 
om elever og vejledere fra institutionernes administrative systemer. 
XPRS beriger disse oplysninger med eksterne censorer. Skolerne har 
endvidere mulighed for at indtaste brugere direkte i Netprøver eller 
ved at skolerne indlæser brugere via et regneark.

6. Opbevaring af personoplysninger i Netprøver
• Styrelsen for It og Læring har ansvaret for opbevaring af person-

oplysninger i Netprøver.

• Personoplysninger opbevares pt. i Netprøver indtil data fra Net-
prøver bliver arkiveret hos Rigsarkivet. Rigsarkivet har besluttet, 
at data fra Netprøver skal arkiveres hos Rigsarkivet. Styrelsen for 
It og Læring har derfor igangsat et arbejde, der skal sikre at data 
bliver arkiveret hos Rigsarkivet. Når data er blevet arkiveret hos 
Rigsarkivet, vil data ikke længere blive opbevaret i Netprøver. 
Det er planlagt til at ske i 2021. Herefter vil data i Netprøver 
blive slettet efter 12 måneder.

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Man har til enhver tid ret til at trække s it samtykke tilbage, når behand-
lingen af personoplysninger er på grundlag af et samtykke. Behandling af 
personoplysninger i Netprøver er dog ikke på grundlag af samtykke, men 
følger af lovgivningen som nævnt i punkt 1.
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Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Man har i visse tilfælde ret til at få indsigt i de oplysninger som behandles 
i Netprøver.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Man har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.

Ret til sletning
Man har ret til at få slettet oplysninger, når oplysningerne ikke længere er 
nødvendige at behandle i forhold til formålet.

Ret til begrænsning af behandling
Man har som udgangspunkt ret til at få begrænset behandlingen af sine 
personoplysninger. Netprøver behandler dog kun personoplysninger til 
varetagelse af de opgaver som følger af loven.

Ret til indsigelse
Man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige 
behandling af personoplysninger. Man kan dog ikke gøre indsigelse mod 
den del af behandlingen, der følger af lovgivningen.

9. Klage til Datatilsynet

Man har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds 
med den måde, vi behandler personoplysninger på.

Dette kan gøres på www.datatilsynet.dk.

http://www.datatilsynet.dk
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