
 
 

Persondatapolitik, ansøgere til uddannelse og optagede elever på uddannelse 

Her kan du læse, hvordan UNord håndterer personoplysninger i forbindelse med ansøgning og 

uddannelse hos UNord. 

 

Dataansvarlig 

UNord er dataansvarlig, og med dette følger at vi sørger for at behandling af dine 

personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen. 

 
UNord S/I   

Lundtoftvej 93 

2800 Kgs. Lyngby 

E-mail : info@UNord.dk 

 

Kontaktoplysninger: 

 
UNord S/I  

Lundtoftvej 93 

2800 Kgs. Lyngby 

E-mail : info@UNord.dk 

 

Du er velkommen til at kontakte  

It-chef Henrik Faaborg 

E-mail:hefa@UNord.dk  

Mobil: 40170797 

 

Vi behandler følgende persondata  

 

Data i forbindelse med elev der ansøger om uddannelse hos UNord  

Data i forbindelse med elev der tager uddannelse hos UNord 

 

Hvis du ansøger om en uddannelse hos os behandles følgende personoplysninger:  

- Navn, cpr. Nr. og adresse 

- Data fra dit ansøgningsskema og dels oplysninger, der stammer fra din skolegang 
 

Hvis du er under 18 år 

Hvis du er under 18 år, behandler vi også personoplysninger om dine forældre (navn, adresse, e-

mailadresse, telefonnr. og CPR-numre). Personoplysningerne om dine forældre opbevares med 

det formål, at vi kan kontakte dem vedrørende din skolegang og trivsel, hvilket vi har pligt til, indtil 

du fylder 18 år. Bemærk ved specielle SU-ansøgninger modtages dine forældres personlige data 

fra dig. Forældrenes personoplysninger håndteres i det studieadministrative system Lectio og 

UNords arkivsystem IMS. 

 

Fører ansøgningen ikke til at kunne tage en uddannelse hos UNord makuleres samtlige data.  
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Medfører ansøgningen at du kan tage en uddannelse hos UNord - Grundlag for behandlingen 

UNord tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 

18 år), som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis 

behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel. Vi indsamler og behandler derfor 

som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan 

overholde vores pligter i henhold til lovgivninger. Vi registrerer oplysninger om dit skema, dit 

fremmøde, dit studieforløb, resultater af prøver, års- og eksamenskarakterer samt evt. varsler og 

afgørelser, hvis du har for meget fravær. Formålet med registreringerne er at dokumentere, at du 

opfylder betingelserne for at være tilknyttet en uddannelse på UNord og blive indstillet til 

eksamen på normale vilkår.  

Kategorier af personoplysninger 

 

• Stamoplysninger på dig og dine forældre, dvs. navn, adresse, CPR-numre, telefonnummer, 

mailadresse  

• De oplysninger om dig selv, som du selv har givet os i din ansøgning, herunder oplysninger 

om tidligere skoleaktiviteter 

• Din begrundelse i fritekst for at søge om optagelse hos os, dine karakterer fra 9. eller 10. 

klasse, evt. bilag med udtalelser, diverse erklæringer og oplysninger om særlige forhold   

• Evt. vurderinger fra Ungdommens Uddannelsesvejledning om din uddannelsesparathed 

• Evt. resultater fra din optagelsesprøve  

• Oplysninger om holdsætning og studieretninger 

• Dit foto (udelukkende til intern visning på Lectio og dit studiekort med mindre du giver 

samtykke til offentliggørelse) 

• Oplysninger om dine faglige resultater og standpunkt 

• Skema- og fraværsoplysninger 

• Oplysninger om din deltagelse i prøver og eksamen, adfærd og netværkstrafik under 

prøver og eksamen med internetadgang 

• Individuelle aftaler fx om udlån af pc og bøger til dig 

• Videooptagelser i de områder, hvor der er kameraovervågning. De kameraovervågede 

områder er tydeligt markeret med skiltning. 

 

Modtagere 

Konkrete personoplysninger videregives til 

• Undervisningsministeriet, https://www.uvm.dk/ 

• Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring - https://stil.dk/ 

• Uddannelses- og Forskningsministeriet, https://ufm.dk/  

• Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, https://su.dk  

• Region Hovedstaden, https://www.regionh.dk/ 

• Virk, https://indberet.virk.dk/ 

• SKAT, https://www.skat.dk/   

• ATP, https://www.atp.dk/  
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og til følgende af UNord’s databehandlere: 

 

Databehandlere 

• Deloitte, revision, http://deloitte.dk  

• Praxis , Digitale løsninger og forlag, https://www.praxis.dk/  

• Macom, Studieadministrativt system og læringsportal, https://lectio.dk  

• Reindex, Bibliotekssystem, http://reindexlibrary.com/da/  

• Google (G-suite for education)  

• Systime, I- og E-bøger, screening, https://systime.dk/  

• Urkund, Plagiat-kontrolsystem, https://www.urkund.com/en/  

• Zendesk, Sags styring for it, https://helpdesk.UNord.dk  

• Response, Undervisningsevalueringer, https://response.dk/  

• Gyldendal, Ordbøger, http://ordbog.gyldendal.dk/  

• Minlæring, Dgitale læremidler til sprogfagene, https://minlaering.dk/  

• UNord / EFIF, https://www.UNord.dk/ og IT-samsamarbejdet, https://www.efif.dk/   

 
Overførsel til tredjelande  

Som led i vores behandling af dine personoplysninger, kan der ske overførsel af dine personoplysninger til 

lande udenfor EU: fx ved studietur og ekskursioner. De personoplysninger om dig, der kan blive overført til 

lande udenfor EU, er de personoplysninger, der fremgår af dine stamoplysninger og pasoplysninger, hvis du 

rejser ud af EU på studierejse og ekskursioner. 

 

Dine rettigheder  

 

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig 

• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig  

• Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få 

slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er 

pålagt at skulle gemme. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt 

af hensyn UNord dokumentation for vores administration af dine skolegang. De fleste 

oplysninger om dig slettes derfor efter endt uddannelse hos os.  

o Følgende oplysninger om dig slettes dog først efter 5 år: oplysninger i sager om 

ansøgning og administration af udeboende SU og SPS-midler.  

o Følgende oplysninger om dig slettes efter 10 år: oplysninger om sanktioner.  

o Dit eksamensbevis slettes efter 30 år.  

o Dine forældres personoplysninger (stam-, kontakt- og systembrugeroplysninger) 

opbevares indtil du fylder 18 år. Hvis du har sagt ja til, at vi stadig må kontakte dine 

forældre ang. din skolegang, når du er fyldt 18 år, opbevarer vi dine forældres 

personoplysninger indtil der er gået 3 år efter, du har endt uddannelse hos os. 
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• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at 

trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi 

efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.  

 

 

Informationssikkerhed 

 

UNord arbejder konstant for at beskytte virksomheden mod uautoriseret adgang, ændring eller 

offentliggørelse af de personoplysninger UNord opbevarer. 

 

Organisatoriske foranstaltninger: 

 

▪ Medarbejdertræning og videreuddannelse 

▪ Funktionsopdelt godkendelse af medarbejdere, der arbejder med persondata 

 

Tekniske foranstaltninger 

 

▪ Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger 

▪ Backup på alle it-systemer, der behandler personoplysninger 

▪ Adgangsbegrænsninger til personoplysninger så der kun gives adgang, hvor det er 

nødvendigt  

▪ Al datatransmission og lagring sker krypteret 

▪ Adgang er baseret på bruger-id og personligt password på minimum 8 tegn 

▪ Der benyttes ”Direct Acces” og kryptering i forbindelse med fjernarbejdspladser 

▪ Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på UNord’s 

vegne 

 

 

 

Klageinstans  

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se 

kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datattilsynet.dk  

http://www.datattilsynet.dk/

