Privatlivspolitik/Oplysninger
om vores behandling af dine
personoplysninger i forbindelse med selvtest for coronavirus
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
• Almindelige personoplysninger: navn, telefonnummer
• Helbredsoplysninger: Covid-19 testresultat (negativ, Positiv, inkonklusiv)
• Særlige oplysninger: CPR-nummer

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
• Sundhed.dk
• Styrelsen for patientsikkerhed
• Statens Serum Institut

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer fra
• Du har mundtligt overleveret disse
• Dit sundhedskort
• Register i vores studieadministrative systemer

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med coronatest i max. 6 mdr.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Når vi behandler dine personoplysninger, sikre vi os at det de er opbevaret forsvarligt og kun kan tilgås af
medarbejdere for hvem det er nødvendigt, for at udføre deres arbejde
Vi behandler dine personoplysninger ved at nedskrive dem, gemme dem og videresende dem til følgende
formål:
• Som led i den gradvise genåbning af Danmark i forbindelse med Covid-19, skal skoler og
institutioner gennemføre selvpodning under supervision.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
• BEK nr. 401 af 12/03/2021- bekendtgørelsen om lukning og genåbning samt andre særlige
restriktioner for dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i på Børne-og Undervisningsministeriets
område i forbindelse med håndteringen af covid-19. samt tillægs bekendtgørelser herunder:
• BEK 423 af 12/03/2021 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning
samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne-og
Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndteringen af covid-19

•

•

BEK 474 af 19/03/2021 – Bekendtgørelse
om ændring af bekendtgørelse om lukning og
genåbning samt andre særlige restriktioner for dagtilbud,
skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne-og Undervisningsministeriets område i
forbindelse med håndteringen af covid-19
samt Børne-og Undervisningsministeriets vejledninger herom. – Vejledning til
skolernes/institutionernes gennemførelse af selvpodning under supervision

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Syddansk Erhvervsskole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Syddansk Erhvervsskole
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
CVR.nr: 35228616
Telefonnummer: 70109900
E-mail: sde@sde.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver, Anders Normann-Nielsen
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
• På e-mail: anon@esis.dk
• På telefon: 20216554
• Ved brev: Erhvervsskolernes IT-samarbejde (ESIS), Att: DPO, Landbrugsvej 65 5260 Odense S.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande

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

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har 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 6.
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.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række
rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
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.
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.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
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.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

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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