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Information om databeskyttelsesregler  

Sådan opbevarer og behandler Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus Kommune 
dit barns personoplysninger.  
 

Kære forældre til elever i 7. klasse 

 

Du modtager denne oplysningspjece, fordi dit barn nu indgår i et samarbejde med Ungdommens 

Uddannelsesvejledning i Aarhus Kommune – UU Aarhus.  

UU Aarhus skal yde uddannelses- og erhvervsvejledning til elever fra 7. klasse og frem til den unge enten har 

gennemført en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år.  

 

Derfor fører UU Aarhus et register over alle børn og unge – herunder forældre, for de børn, der endnu ikke er 

myndige. Denne information henvender sig til forældremyndighedsindehaveren – uanset at der står ”du eller dig”. 

Du behøver ikke at foretage dig noget i forhold til modtagelse af denne informationspjece. 

 

Kommunen har ansvaret for, at de oplysninger, vi har om dig behandles og opbevares lovligt og sikkert. Samtidig 

har du også ret til at vide, hvilke oplysninger vi har registret i vores systemer. Herunder kan du se hvilke 

rettigheder du har. 

 

Dine rettigheder  

Når du er registreret i UNOIT-systemet i UU Aarhus, skyldes det, at kommunen har lovfastsatte pligter over for alle 

unge fra 7. – 10. klasse, der har bopæl i kommunen. Pligterne angår bl.a. vejledning om valg af uddannelse. Der 

kan også være registreret oplysninger, vi har modtaget om dig fra dig selv, eller fra en anden person eller 

myndighed.   

 

Efter EU’s databeskyttelsesforordning har du nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig i vores 

IT-systemer (fx oplysninger om dit navn og din adresse), og fordi vores behandling af oplysninger i meget vidt 

omfang typisk foregår digitalt. 

 

Du har ret til at få at vide:  

– at vi har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i vores IT-systemer  

– hvilke oplysninger om dig vi har modtaget og behandler i IT-systemerne  

– hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig) 

Du har også ret til at anmode om at se oplysningerne.  

 

Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger om dig, hvis du mener, de er forkerte eller slet ikke 

vedrører dig. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning. Du skal dog være opmærksom på, at vi som 

kommune, typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil de skal slettes efter 

gældende regler. 

 

Vores indsamling af oplysninger 

Vi registrerer bl.a. følgende oplysninger om dig: oplysninger om dit navn, fødselsdato, adresse, cpr. nummer, 

skoleplacering, parathedsvurdering, praktik- og brobygningsforløb mv. 

  

Vi har nogle gange brug for flere oplysninger end dem, vi har registreret. I så fald beder vi om disse 

oplysninger enten fra dig eller andre myndigheder.  

 



Det kan både være almindelige oplysninger og det kan også være følsomme oplysninger, fx sociale 

oplysninger eller helbredsoplysninger. 

 

Når vi indhenter oplysninger, sker det med dit samtykke, typisk efter Lov om retssikkerhed på det sociale 

område. Du kan altid kalde tilbage dit samtykke tilbage. Dit samtykke bortfalder automatisk, når det ikke 

længere er relevant.   

 

I nogle situationer kan vi også indhente oplysninger uden dit samtykke. Dette sker kun, hvis det fremgår af 

lovgivningen.  

 

Alle ansatte har tavshedspligt. 

 

Når vi indhenter oplysninger fra andre, så sender vi ofte en kopi til dig af oplysningerne, så du kan 

kommentere dem. Vi registrerer oplysningerne af hensyn til den administration, vi skal foretage.   

Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er retssikkerhedsloven, forvaltningsloven, 

databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6, stk.1 og § 7, stk. 1, samt en række andre love.  

 

For dit vedkommende er det særligt Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.  

 

Opbevaring   

Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at løse vores opgaver eller så 

længe, vi er forpligtede til at opbevare oplysninger efter lovgivningen. 

 

Kontakt os  

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at skrive eller ringe til os. 

 

Skriv til os via borger.dk (HUSK NemID 

Vælg overskriften ” Digital post”.  

 

Telefonnummer: 89 40 20 00 

Oplys gerne dit cpr-nummer.   

 

Flere oplysninger  

Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynet.dk 

 

Klageadgang 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger:  

 

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. DK-1300 København K  

dt@datatilsynet.dk  

Tlf. +45 33 19 32 00 Du kan skrive til Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk. 

 

Databeskyttelsesrådgiver  

Hvis du har spørgsmål om behandling af dine oplysninger, kan du kontakte Aarhus Kommunes 

Databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte din vejleder.  

 

Du skal skrive til databeskyttelsesrådgiveren fra din digitale postkasse på borger.dk, hvis din henvendelse 

indeholder personlige oplysninger. 

 

I andre tilfælde kan du skrive til  databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. Du kan læse mere om 

databeskyttelse på Aarhus kommunes hjemmeside på dette link: https://aarhus.dk/om-

kommunen/databeskyttelse/databeskyttelse/ 
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