Notat

Oplysning om brug af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om
optagelse til de videregående uddannelser

Dataansvarlig:
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
Telefon: 3544 62 00
E-mail: sfu@ufm.dk
Desuden er de videregående uddannelsesinstitutioner, som du har søgt ind
på, dataansvarlige for de oplysninger, som de behandler om dig.
Databeskyttelsesrådgiver
Uddannelses- og Forskningsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver,
som bl.a. rådgiver ministeriet om reglerne for behandling af personoplysninger. Ministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende
måder:
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. Databeskyttelsesrådgiver”.
Formål med behandling
Sagsbehandling som led i koordinationen af optagelsen til de videregående
uddannelser. Oplysningerne anvendes desuden til statistisk brug i ministeriet.
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Retsgrundlag for behandling
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e., som er nærmere
udspecificeret nedenfor:
§ 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1083 af 21/11/2012 om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse
§ 26, i bekendtgørelse nr. 107 af 12/02/2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
§ 27, i bekendtgørelse nr. 1495 af 11/12/2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysningerne
Personoplysningerne overføres til de videregående uddannelsesinstitutio-
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ner, som du har søgt optagelse på med henblik på sagsbehandling af ansøgningerne. Desuden overføres de i pseudonymiseret form til Danmarks Statistik som led i ministeriets statistiske arbejde.
Uddannelsesinstitutionerne og Danmarks Statistik bliver selvstændigt dataansvarlige for deres behandling af de videregivne personoplysninger i Optagelse.dk, herunder i Den Koordinerede Tilmelding.
Overføres personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer?
Der overføres ikke personoplysninger til tredjelande eller internationale
organisationer.
Tidsrum for opbevaring af personoplysningerne
Personoplysningerne på Optagelse.dk bliver slettet efter hver optagelsesrunde. Den Koordinerede Tilmelding beholder oplysningerne i eget system
i op til 10 år, hvorefter de slettes.

Styrelsen for Forskning og
Uddannelse

Foretages der automatiske afgørelser, herunder profilering?
Der foretages ikke automatiske afgørelser.
Dine rettigheder
Er du forpligtet til at afgive oplysninger?
Hvis du ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, er det obligatorisk at indsende ansøgningerne via Optagelse.dk. Du er
ikke forpligtet til at afgive oplysninger, men konsekvensen af dette er, at du
ikke kan søge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Uddannelsesinstitutionerne og Den Koordinerede Tilmelding skal behandle
rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at vi behandler personoplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du ret til at få personoplysningerne rettet.
Frem til den 5. juli kan du selv rette oplysningerne på Optagelse.dk. Efter
den 5. juli kan du kontakte Den Koordinerede Tilmelding, hvis oplysningerne vedrører dine prioriteringer, og den ansøgte uddannelsesinstitution,
hvis oplysningerne vedrører din ansøgning.
Ret til sletning
og Den Koordinerede Tilmelding er underlagt regler, som betyder, at vi
ikke må slette de oplysninger, der behandles.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning i behandling af dine personoplysninger, hvilket betyder, at og Den Koordinerede Tilmelding ikke
må behandle dine personoplysninger, bortset fra at opbevare dem.
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Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvilket betyder, at dine personoplysninger ikke længere må behandles,
med mindre der er påviselige vægtige legitime grunde til behandlingen, der
går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares.
Spørgsmål til styrelsens behandling af personoplysninger
Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger i
forbindelse med en konkret sag, kan du kontakte styrelsen eller ministeriets
databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger
kan du se ovenfor.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde,
som styrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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