PERSONDATAPOLITIK

Dataansvar
Haderslev Handelsskole er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning
og skal sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse hermed.
Persondatapolitikken skal give dig tryghed for, at alle medarbejdere på Haderslev Handelsskole
behandler dine persondata ansvarsfuldt, hvad enten det er som led i din uddannelse, dit
ansættelsesforhold eller som leverandør og samarbejdspartner.

Formålet med databehandlingen
Formålet med at indsamle og behandle dine personoplysninger er, at støtte dig under din
uddannelse og sikre driften af Haderslev Handelsskole efter gældende uddannelsesbekendtgørelser og institutionslovgivning. På den måde kan vi:
•
•
•

yde dig den bedste studieservice
administrere, planlægge og udvikle vores uddannelsestilbud og studieaktiviteter
drive skolen effektivt og med høj kvalitet

Hvilke data har vi om dig
De data, vi anvender, omfatter primært almindelige personoplysninger:
•
•
•
•

Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse
Personlige oplysninger som køn, alder, fødselsdato, nationalitet, familierelationer,
værgeoplysninger, tidligere uddannelser, civilstand, interesser og foto
Uddannelsesrelaterede oplysninger som f.eks. uddannelsesretning, fravær, karakterer og
eksamensresultater
Ansættelsesrelaterede oplysninger som f.eks. lønoplysninger, fravær, orlov, CV-oplysninger
om uddannelse og beskæftigelse, profilanalyser, MUS-samtaler, Nemkonto, logning af
adgang til skolens bygninger

Vi anvender også dit CPR-nummer, når det er nødvendigt for entydigt at identificere dig.
Derudover behandler vi i særlige tilfælde følsomme personoplysninger:
•

I forbindelse med din gennemførelse af din uddannelse og eventuel kontakt til
studievejledningen kan det være nødvendigt at have oplysninger om problemer i hjemmet,
misbrugsproblemer, helbredsoplysninger mv.
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•

•

I forbindelse med personaleadministrationen kan det være nødvendigt at have oplysninger
om helbred, skånehensyn, særlige handicap, sygdomme samt fagforeningsmæssigt
tilhørsforhold
Optagelser fra videoovervågninger på markerede områder, der anvendes af
kriminalitetsforebyggende årsager

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er
defineret ovenfor.
I nogle tilfælde er det bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, der er nødvendig at
indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være
nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
I andre tilfælde indhenter vi dit samtykke, inden vi behandler dine persondata.

Opbevaring af dine persondata
Vi opbevarer kun dine persondata, så længe de er nødvendige i forhold til det formål, som var
grunden til, at vi indsamlede dem. Opbevaringsperioden er i nogle tilfælde begrænset som følge af
lovkrav, i andre tilfælde vurderer vi konkret, hvor lang tid, vi har brug for at opbevare dine data.

Behandlingssikkerhed
Vi har vedtaget en informationssikkerhedspolitik og nedsat en informationssikkerhedsgruppe, der
er ansvarlig for udarbejdelse af retningslinjer for informationssikkerhed og opfølgning på
sikkerhedshændelser.
Det betyder, at vi beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret,
mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der
behandler persondata og personfølsomme data. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem
logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.
Vi beskytter også fortroligheden og autenticitet af dine data ved hjælp af kryptering, hvor dette er
påkrævet.
Vi har udarbejdet den lovpligtige fortegnelse over behandlingsaktiviteter med personoplysninger
som efter anmodning skal stilles til rådighed for Datatilsynet.
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Brud på persondatasikkerheden
Vore medarbejdere skal omgående kontakte nærmeste leder såfremt de bliver bekendt med
mulige sikkerhedsbrud på persondatasikkerheden. Herefter vurderer ledelsen om hændelsen skal
anmeldes til Datatilsynet.
Hvis databruddet udgør en høj risiko for dine persondata, så vil du blive underrettet hurtigst
muligt.

Dine datarettigheder
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og få adgang til dem.
Såfremt det viser sig, at oplysningerne er urigtige eller vildledende, kan du anmode om at få
oplysningerne berigtiget, slettet eller begrænset. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at
oplysninger om dig gøres til genstand for behandling og du kan bede om, at få dine data overført
til dig eller en tredjepart.
Hvis du ønsker at benytte dine datarettigheder skal du rette henvendelse til info@hhs.dk. Herefter
fremsendes en persondataformular til udfyldelse gennem e-Boks.

Klageadgang
Du har mulighed for at klage over Haderslev Handelsskoles behandling af oplysninger om dig.
Klagen afgives på særlig formular som findes på Datatilsynets hjemmeside – www.datatilsynet.dk.

Ændring af persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til løbende at ændre persondatapolitikken, så den afspejler vores
behandlingsaktiviteter.

Persondatapolitik
21. august 2019

Side 3 / 3

