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Privatlivspolitik for leverandører og samarbejdspartnere 
 
Som dataansvarlig uddannelsesinstitution ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi 
værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til 
databeskyttelseslovgivningen. 

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om 
vores databehandlinger og om de rettigheder, man har som registreret. 

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om leverandører og 
samarbejdspartnere. 

Hvem er dataansvarlig for dine oplysninger  

Aarhus Business College er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i 
overensstemmelse med lovgivningen.  

Dataansvarlig:  
Aarhus Business College 
Sønderhøj 28 
8270 Viby J. 
CVR-nr. 48570658 
8936 3636 
aabc@aabc.dk 

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en 
databeskyttelsesrådgiver (DPO). Databeskyttelsesrådgiveren er en uafhængig person med 
ekspertise i databeskyttelsesret og -praksis, der skal inddrages i alle spørgsmål om 
databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler hos Aarhus Business 
College. Databeskyttelsesrådgiverens funktion er at overvåge, at Aarhus Business College 
overholder reglerne i forordningen.  

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 
Celine Haubold 
2541 3577 
ceh@efif.dk 
Sønderhøj 28 
8260 Viby J. 

 

Formål 

Vores databehandlinger har følgende formål: 

• administration af kontrakt/aftale indgået med Aarhus Business College. 
• forebyggelse af tyveri og hærværk ved adgangskontrol og video-overvågning af 

skolens bygninger.  
• statistiske formål. 
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Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er: 

• opfyldelse af din aftale med Aarhus Business College, jf. databeskyttelsesloven § 6, 
stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b 

• statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og 
videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er 
nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun 
oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne 
anvendes ikke til andre formål end ren statistik. 

Kategorier af personoplysninger 

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte almindelige personoplysninger, 
herunder 

• identifikationsoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail og arbejdssted 
• betalingshistorik og betalingsoplysninger 

Kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

• bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger 
• vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler 
• offentlige myndigheder og private til statistiske og videnskabelige formål 

Overførsel af personoplysninger til usikre 3. lande 

Aarhus Business College overfører ikke de omhandlede personoplysninger til usikre 3. 
lande. 

Automatiske afgørelser 

Der sker ingen automatisk afgørelser i forbindelse med behandling af de nævnte 
personoplysninger. 

Sletning af personoplysninger 

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige for vores 
sagsbehandling. 

Aarhus Business College følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter  
bogføringsloven (5 år). 
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Dine rettigheder 

Som registreret har du med databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til 
vores behandling af oplysninger om dig. 

Rettighederne er beskrevet nedenfor. 

• Ret til indsigt jf. artikel 15 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række 
yderligere oplysninger. Retten til indsigt kan være begrænset, hvis hensynet til 
private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den 
offentlige forvaltning kræver det jf. databeskyttelsesloven § 22. 
 

• Ret til berigtigelse jf. artikel 16 
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om 
dig. 
 

• Ret til sletning (retten til at blive glemt) jf. artikel 17 
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at 
få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter 
lovgivning er pålagt at skulle gemme. 
 

• Ret til at trække dit samtykke tilbage jf. artikel 7, stk. 3 
Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til 
enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover 
ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke 
lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. 
Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et 
selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til 
overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde 
sted. 
 

• Ret til begrænsning af behandling jf. artikel 18  
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, 
kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft 
mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. 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. 
 

• Ret til dataportabilitet jf. artikel 20  
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt 
og maskinlæsbart format samt i visse tilfælde at få overført disse personoplysninger 
fra én data-ansvarlig til en anden uden hindring. 
 

• Ret til indsigelse jf. artikel 21 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af 
dine personoplysninger. 
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• Ret til oplysningspligt jf. artikel 13 
Ved indsamlingen af dine personoplysninger skal Aarhus Business College give dig 
en række informationer. Der er f.eks. tale om identitet på og kontaktoplysninger for 
den datasansvarlige, kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver og 
formålet med behandlingen. 

Du kan finde mere om dine rettidigheder som registreret i Datatilsynets vejledning om de 
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Sådan gør du brug af dine rettigheder 

Du skal kontakte Aarhus Business College og oplyse, hvilken ret, der ønskes at blive gjort 
brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige i, at retten kan udøves. Hvis vi 
ikke er enige, giver vi en begrundelse for det og du vil få lejlighed til at udtale sig, før vi 
træffer endelig afgørelse om, hvorvidt retten kan udøves. Vores afgørelse herom følger 
forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning jf. forvaltningslovens §§ 
19-25.  

Vi giver dig svar så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din 
henvendelse.  

Hvis du har spørgsmål så kontakte os. Benyt kontaktoplysningerne angivet i starten af 
politikken eller skriv til gdpr@aabc.dk. 

Dine klagemuligheder 

Du har altid ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter 
reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77.  

Du finder kontaktoplysninger til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk/kontakt. 
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