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Persondatapolitik for Frederikshavn Handelsskole (ansatte) 
Indledning 
For at kunne levere uddannelse er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores 
persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og 
hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.  

Dataansvarlig:  
Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn, CVR. Nummer: 61841628.  
 

Kontaktoplysninger  
Har du spørgsmål til denne politik er du velkommen til at kontakte skolens persondataansvarlig: 
gdpr@fhavnhs.dk 

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning angående dine rettigheder står vores DPO-team til rådighed:  
Telefon: 8936 3280 
E-mail: GDPR@efif.dk   
 

Vores behandling af dine personoplysninger (formål)  
Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis din tidligere arbejdsgiver, har 
udleveret til os i forbindelse med din ansættelse på skolen.  

Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er for, at vi kan leve op til vores kontraktlige 
forpligtelser over for dig i forbindelse med din ansættelse på Frederikshavn Handelsskole.  

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:   

• Navn, adresse, telefon, e-mail, kontooplysninger  
• CPR  
• Løn og pensionsforhold 
• Timeregistreringer 
• Personalesager 
• Kompetenceforhold (MUS-skema, løn samtaler osv.) 
• Helbredsoplysninger i forbindelse med f.eks. langtidssygdom, barsel eller lignende 
• Nærmeste pårørende 
• Strafbare forhold (bl.a. indhentelse af børneattest) 

Disse oplysninger er nødvendige for din ansættelse på FHS. Ønsker du ikke at oplyse de nævnte oplysninger, 
kan det have konsekvens for din ansættelse på Frederikshavn Handelsskole.  

Retsgrundlag for databehandling 
Herunder kan du læse mere om dine rettigheder. Du kan desuden få flere informationer hos Datatilsynet: 
http://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder  

Når FHS fungerer som dataansvarlig er behandling af persondata baseret på mindst ét af følgende juridiske 
grundlag: 

• Behandlingen er nødvendig for at sikre overholdelse af FHS’ forpligtelser som offentlig institution. 
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• Behandlingen af persondata er nødvendig for opfyldelse af kontraktlige forpligtelser mellem FHS og 
den registrerede person. 

• Behandlingen er nødvendig på grund af en offentlig interesse eller en tredjeparts interesser. 
• Behandlingen er nødvendig for at forfølge FHS’ berettigede interesser, og når denne interesse ikke 

overtrædes af databeskyttelsens rettigheder og friheder. 
• Datasubjektets samtykke, som skal gives frit, udtrykkeligt og informeret. 

Når FHS fungerer som dataansvarlig med hensyn til følsomme persondata, skal det sikres, at behandlingen er 
baseret på mindst én af følgende juridiske grunde: 

• Behandling af følsomme persondata er nødvendig for at udøve juridiske afgørelser eller handlinger 
som kræves af FHS som skole. 

• Den registrerede person har selv offentliggjort oplysningerne. FHS skal dog overholde øvrige gældende 
databeskyttelsesstandarder, herunder denne persondatapolitik. FHS skal især sikre, at der er et retligt 
grundlag. 

• Behandlingen er specifikt tilladt eller på anden måde krævet i henhold til dansk lovgivning. 

 
Tidsfrister for sletning/opbevaring  
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke længere har nogen relevans 
for os, hvilket er efter den lovbestemt opbevarings periode er udløbet. 
 

Dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger  
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du disse rettigheder:  

• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det er det der også 
kaldes oplysningspligt 

• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.  
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet. (Se afsnittet: Retten til korrektion)  
• Retten til at få dine personoplysninger slettet. (se ansnittet: Retten til at blive glemt) 
• Retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. (Se afsnittet: Retten til 

indsigelse)  
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.  
• Retten til at flytte dine personoplysninger til f.eks. en anden arbejdsgiver (dataportabilitet).  
• Retten til begrænset behandling (Se afsnittet: Retten til begrænset behandling) 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte skolens persondataansvarlige. Vi bestræber 
os på at kunne håndtere dine rettigheder inden for en tidsramme på 4 uger.  

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller 
skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det muligt, at vi ikke altid 
kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme. I disse situationer vil vi sikre en sletning så 
hurtigt som muligt.  

Retten til korrektion 
Personoplysninger skal være korrekte og FHS skal tage ethvert rimeligt skridt for at sikre, at ukorrekte 
oplysninger bliver rettet.  
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Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i dine personoplysninger, har du ret til at få fejlen rettet så hurtigt 
som muligt. Du har også ret til at få fuldstændiggjort oplysninger, hvis du bliver opmærksom på, at FHS har 
registreret ufuldstændige oplysninger om dig.  

Vær opmærksom på, at du har ret til at få rettet deciderede fejl eller supplere oplysninger, der er mangelfulde. 
Du kan ikke få ændret på faktuelle forhold eller tilføje informationer, der er indtruffet efter, du fx har afsluttet 
din ansættelse ved FHS.  

Retten til at blive glemt  
FHS sletter personoplysninger, når der ikke længere er et legitimt formål med at opbevare dem, eller når den 
lovfastsatte opbevaringsperiode er udløbet.  

Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis du mener, at skolen ikke længere har en grund til at 
opbevare dem. Det kan være fordi: du har trukket dit samtykke tilbage eller hvis oplysningerne ikke behandles 
i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning.  

Vær opmærksom på, at en lang række oplysninger ikke kan slettes. Det skyldes, at FHS via andre love og 
bekendtgørelser er forpligtet til at gemme data om medarbejdere.  

Retten til indsigelse  
FHS må og skal behandle en række personoplysninger uden dit samtykke. Hvis du mener, at der er oplysninger, 
som vi ikke skal behandle, kan du gøre indsigelse mod denne ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. Indsigelsen skal begrundes i din særlige individuelle situation.  

Vær opmærksom på, at du ikke kan gøre indsigelse mod al behandling af dine personoplysninger, men mod 
bestemte typer af behandling. Du kan eksempelvis ikke gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om 
din ansættelse på FHS.  

Når du har gjort indsigelse mod behandlingen, skal FHS undersøge, om nødvendigheden af at behandle 
personoplysningerne overstiger din interesse i ikke at få personoplysningerne behandlet.  

Hvis FHS konstaterer, at den pågældende behandling er omfattet af din ret til indsigelse, må FHS som 
udgangspunkt ikke længere behandle personoplysningerne, med mindre der er ganske særlige og 
tungtvejende grunde hertil, herunder hensynet til eventuelle retskrav.  

Hvis der er tale om direkte markedsføring fra FHS, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod 
behandlingen af dine personoplysninger til dette formål. Dette vil være en fejl fra vores side, da vi henter 
samtykke til dette formål. 

Hvis du mener, at FHS behandler personoplysninger om dig på en måde, der er i strid med gældende 
lovgivning, kan du naturligvis altid kræve, at denne behandling ophører.  

Retten til begrænset behandling  
Du kan anmode om begrænsning i behandlingen af dine persondata. En begrænsning i behandlingen vil oftest 
indebære, at dine data gemmes, men de må ikke anvendes af FHS i den daglige administration. Du har ret til at 
anmode om begrænsning af behandling i følgende tilfælde:  

• Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte, så skal behandlingen begrænses, indtil FHS 
har haft mulighed for at fastslå, om de er korrekte eller ej.  

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, kan du anmode om, at dine personoplysninger 
anvendes i begrænset omfang i stedet for at de slettes.  
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• Hvis FHS ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige i 
forbindelse med et eventuelt retskrav, så kan du bede om begrænset behandling.  

Hvis du har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, så kan du anmode om begrænset 
behandling i den periode, hvor det undersøges, om dine legitime interesser går forud for skolens interesser. 
 

Samtykke  
Når du starter på skolen, beder vi om dit samtykke til at måtte bruge fotos, hvor du optræder, i trykte og 
digitale medier. Hvis du afgiver et samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage. Henvend dig til skolens 
persondataansvarlige, så hjælper han dig med tilbagetrækningen.  

Hvis du ikke ønsker at afgive dit samtykke, skal du lægge et billede ind i Lectio. På denne måde sikre du, at 
skolen har mulighed for at efterleve ønsket om ikke at fremgå på offentliggjorte billeder.  

Intet af dette kan have konsekvenser for din ansættelse på Frederikshavn Handelsskole! 
 

Oplysninger, som vi videregiver  
Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for 
Frederikshavn Handelsskole, bortset fra følgende situationer:  

Med dit samtykke  
Vi videregiver kun personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for 
skolen, hvis vi har dit samtykke.  

Til ekstern databehandling  
Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller 
personer, der behandler dem for os. Deres behandling er udelukkende baseret på vores instrukser, som er 
aftalt i vores databehandleraftaler.  

Af væsentlige databehandlere kan nævnes: 
MaCom (Lectio) 
Moderniseringsstyrelsen / STIL (Netprøver, Unilogin, Statens Løn System) 
Microsoft (Office365) 
EFIF (driftfællesskab) 

Af juridiske årsager  
Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for skolen, 
hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:  

• Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige 
myndigheder.  

• Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller 
tekniske problemer.  

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. 
dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om vores uddannelser.  
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Informationssikkerhed  
Vi arbejder løbende på at beskytte Frederikshavn Handelsskoles ansatte mod uautoriseret adgang, ændring, 
offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.  

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt på skolen:  

• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.  
• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.  
• Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.  
• Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.  
• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på skolens vegne.  
• Tavshedserklæringer for personale, der har behov for at behandle personoplysninger.  
• Vejledning og træning i sikker behandling af personoplysninger for personale med adgang til 

informationssystemer.  
• Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle systemer med personoplysninger for at 

sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen på Handelsskolen.  
• Awareness træning af alle medarbejdere. 

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder  
Vi sikrer regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige 
selvregulerende sikkerhedspolitikker. Disse finder du på Lectio.  
Hvis vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder 
med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige 
data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.  

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-
datatilsynet/) 
 

Ændringer  
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne 
privatlivspolitik uden at varsle ændringerne skriftligt (mail eller på lectio) senest 14 dage før ikrafttrædelse.  

Senest opdateret d. 13-12-2022 

 

Underskrift 
Dato:     
 

______________________________________ 
Medarbejder:     
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