Sådan behandler vi dine persondata i den fælles lektoroversigt for
sygeplejerskeuddannelsen på landets professionshøjskoler
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Professionshøjskolen UCN er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Institutionens:
Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
CVR-nr.:
Telefon:
Mail:

Professionshøjskolen UCN
Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst
9000 Aalborg
30843126
+45 72 69 10 54
info@ucn.dk

Din kontaktpersons:
Navn:
Arbejdsmail:
Arbejdstelefon:

Lotte Ganner Bech
lgb@ucn.dk
+45 72 69 10 54

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver (DPO), Jonas Holdensen.
Du kan kontakte ham på følgende måder:

E-mail:
Telefon:
Brev:

joho@ucn.dk
+45 72 69 02 67
Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst

3. Formålene, retsgrundlaget og kategorierne af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
1) At give professionshøjskolerne i Danmark et overblik over hvilke lektorer, der kan kontaktes med
henblik på at sammensætte lektorbedømmelsesudvalg.
Sammensætningen af bedømmelsesudvalget reguleres af BEK nr. 1227 af 23/10/2018 omhandlende
lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier,
professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.
Her kan særligt fremhæves:
•
•

§ 5. Ved anmodning om lektorbedømmelse fra en adjunkt nedsætter ansættelsesinstitutionen et
lektorbedømmelsesudvalg på tre medlemmer.
§ 5, Stk. 4. Ingen af de tre medlemmer af bedømmelsesudvalget må være ansat eller være
bestyrelsesmedlem ved ansættelsesinstitutionen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag
Ja?
(sæt
kryds)
☒

Hjemmel
Nødvendigt af hensyn til udførelse af en
opgave i samfundets interesse eller som

Almindelige personoplysninger,
jf. GDPR art. 6
Ja? Hvilke?
☒ • Navn
• Uddannelser

Side 1 af 2

henfører under offentlig
myndighedsudøvelse, som den
dataansvarlige har fået pålagt

•
•
•
•

Arbejdsmail
Arbejdstelefonnummer
Dato for lektorbedømmelse
Områder for lektorbedømmelse

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi kan offentliggøre oplysninger på uddannelsesledernetværkets åbne site:
https://sygeplejerskeuddannelsens-ledernetværk.dk/

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra
•

Personoplysningerne stammer fra den professionshøjskole, hvor du er ansat – og hvor der lokalt
har været en dialog om, hvorvidt medarbejdere skal optræde på listen.

6. Tidshorisont for opbevaring af dine personoplysninger
•

Personoplysningerne opbevares indtil UCN eller én af de øvrige professionshøjskoler opdaterer
oplysningerne – eller du selv anmoder om bliver slettet.

7. 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.
Din ret til
Indsigt
Berigtigelse
Sletning
Begrænsning af
behandling

Indsigelse

Klage

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Fordi der er tale om en offentligt tilgængelig hjemmeside, så kan du altid anmode
om en sletning af oplysningerne.
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.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af
dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets
vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du har ret til at klage til os og du har også 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.

