OPLYSNINGSPLIGT
Dato: 12. september 2019

Information om UU Vesthimmerlands behandling af dine personoplysninger
UU Vesthimmerland har påbegyndt et vejledningsforløb for dig, da du er omfattet af vejledningsloven.
I forbindelse med din sag behandler UU Vesthimmerland forskellige personoplysninger om dig, herunder
personfølsomme oplysninger. Oplysninger er registreret i kommunens IT-systemer, som overholder reglerne for
behandling af personoplysninger.

Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig
Vesthimmerlands Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om dig.
Du finder kommunens kontaktoplysninger her:
Vesthimmerlands kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
E-mail: post@vesthimmerland.dk
CVR: 29 18 94 71

Databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, kan du
kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysningerne finder du her
På e-mail dpo@vesthimmerland.dk eller telefon 99 66 79 18.
Mails med personoplysninger kan sendes sikkert til Databeskyttelsesrådgiveren via Digital post på Borger.dk
Ved brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at muliggøre udførelsen af kommunens opgaver i
forbindelse med dit vejledningsforløb ved UU Vesthimmerland.

Retsgrundlag for behandlingen
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger vil typisk være jævnfør databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1 litra c og e, artikel 9, stk. 2, litra f og g, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og national
lovgivning på området.
Hjemlen til at behandle oplysningerne fremgår af nedenstående.
Lovkrav til uddannelsesplanen fremgår af lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt
pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. (Kommunal indsats for unge under 25 år).
Lovkrav om uddannelsesplanens indhold fremgår af Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering,
uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen).
Lovkrav til handleplaner og helhedsorienterede planer på socialområdet fremgår af servicelovens §§ 140,
140 a og 141.
Lovkrav om én helhedsorienteret plan for borgere med komplekse og sammensatte problemer følger af Lov om
ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i
Danmark og forskellige andre love. (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med
komplekse og sammensatte problemer)
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Lovkrav til ’Min Plan’ på beskæftigelsesområdet er beskrevet i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og
det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet.
Det er ikke et krav, at du giver samtykke til behandlingen af oplysningerne.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandlede disse kategorier af personoplysninger om dig:
 Almindelige personoplysninger (fx adresse, navn, økonomiske forhold og lignende)
 Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)(fx helbred, fagforeningsmæssige
tilhørsforhold, cpr-nummer og lignende)

Indsamling og behandling af personoplysninger
Oplysningerne er indhentet fra de oplysninger du selv har givet i forbindelse med dit vejledningsforløb hos UU
Vesthimmerland.
Derudover kan oplysningerne komme fra andre f.eks. fra uddannelsesinstitution, skole, læge, speciallæger,
misbrugsbehandling, kommunal ungeindsats fra relevante kommuner og andre som ifølge lov eller på andet
grundlag, herunder ved samtykke, har ret til at videregive oplysningerne til os.
Herudover kan vi også modtage oplysninger om dig, når du har givet os samtykke til at indhente oplysninger fra
andre.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vores udgangspunkt er, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Der
kan dog være lovbaseret grundlag for at videregive eller overlade dine personoplysninger til andre modtagere.
Det kan f.eks. være andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller tolke og mentorer. Det kan også
være databehandlere, rigsarkivet, politi mm.

Behandlingens varighed
Vi opbevarer og sletter dine personoplysninger efter gældende regler i arkivloven og regler om opbevaring af
regnskabsmateriale, hvis der udbetales ydelser til dig.
I de fleste tilfælde betyder det, at dine oplysninger højst opbevares i 5 år, regnet fra det tidspunkt du sidst havde
kontakt med os.

Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Vesthimmerland Kommunes
behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine
rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Vesthimmerlands Kommune behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive
slettet på.

Oplysningspligt

Side 2

Ret til begrænsning af behandlingen
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
behandlingen begrænset, må Vesthimmerlands Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vesthimmerlands Kommunes 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

Vil du klage?
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
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