
 

 

Persondatapolitik  

 

Når du tilmelder dig uddannelsen som indretningsarkitekt, modtager vi en række personoplysninger fra dig. 

Oplysningerne skal vi bruge til at kunne håndtere din tilmelding til og gennemførelse af uddannelsen.  

 

Efter reglerne om databeskyttelse af personoplysninger er vi forpligtede til at give dig en række informa-tioner, og 

det drejer sig om følgende: 

 

- Hvem er dataansvarlig - kontaktdetaljer 

- Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 

- Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

- Hvor stammer dine personoplysninger fra? 

- Hvem modtager dine oplysninger?  

- Opbevaring af dine personoplysninger 

- Dine rettigheder 

- Klage til Datatilsynet 

 

Nedenfor har vi uddybet de enkelte punkter.  

 

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål på nedenstående kontaktinformationer.  

 

Hvem er dataansvarlig - kontaktdetaljer 

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

 

IndretningsAkademiet A/S 

CVR-nr. 16276790 

Staget 12 

3070 Snekkersten 

 

Du kan kontakte os på: 

T +45 61677660 

E info@indretningsakademiet.dk 

 

Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 

I forbindelse med din tilmelding til uddannelsen som indretningsarkitekt på vores hjemmeside beder vi dig udfylde en 

blanket med dine identifikationsoplysninger.  

 

Det drejer sig om følgende oplysninger:  

 

- Navn 

- Adresse 

- E-mailadresse 

- Telefonnummer 

 

Når du er oprettet som kunde hos os og har betalt den indledende faktura, vi har udstedt til dig, sender vi en 

startpakke. I startpakken er bl.a. et spørgeskema indeholdende spørgsmål om din uddannelses-mæssige baggrund.  



 

 

 

 

Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Identifikationsoplysningerne bruger vi til at administrere dig som kunde i vores system, bl.a. til at kunne sende dig 

fakturaer samt sende dig diverse materiale i form af opgaver, rettelser af opgaver mv.  

 

Formålet med at sende dig spørgeskemaet og derved at indhente oplysninger om din uddannelses-mæssige baggrund 

er at give os mulighed for bedst muligt at skræddersy vores vejledning og rådgivning til dit niveau og behov. Derfor 

anbefaler vi, at du udfylder spørgeskemaet, men vi understreger også, at det er frivilligt.  

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1b), 

hvoraf fremgår at behandlingen er lovlig, hvis den er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den 

registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes 

anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.  

 

 

Hvor stammer dine personoplysninger fra? 

Alle oplysninger er indhentet fra dig, og vi indhenter således ikke oplysninger om dig andre steder fra. 

 

 

Hvem modtager dine oplysninger?  

Vi anvender eksterne leverandører i vores virksomhed, og det vedrører bl.a. systemleverandører, hosting og 

rettevejleder/censor på dine opgaver. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse 

tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler 

kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.  

 

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

 

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, du er i gang med uddannelsen hos os.  

 

Efter færdiggørelsen af din uddannelse opbevarer vi oplysningerne i 5 år. Hvis du opsiger uddannelses-forløbet inden 

færdiggørelsen, vil dine oplysninger blive opbevaret i 5 år, idet vi har erfaring med, at nogle elever senere ønsker at 

genoptage uddannelsen.  

 

 

Dine rettigheder 

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine 

rettigheder, skal du rette henvendelse til os.  

 

Indsigtsret 

Du har ret til at få indsigt i indholdet af de oplysninger, som vi behandler om dig. 

 

Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 



 

 

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, førend vi efter vores almindelige procedurer vil 

slette dine oplysninger. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

 

Ret til at transmittere (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart 

format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret 

til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet. 

 

 

Klage til Datatilsynet 

Vi tilstræber at gøre vores bedste for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. 

Hvis du på trods heraf måtte ønske at klage, skal vi oplyse, at du har klageret til Datatilsynet.  

 

Datatilsynets kontaktoplysninger findes på tilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.  

 

Udarbejdet den 24. april 2018 

 

 

Med venlig hilsen 

 

IndretningsAkademiet A/S 

 

 
 

http://www.datatilsynet.dk/

