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Privatlivspolitik for skolens officielle facebooksider 
 
Skolens facebooksider finder du her: 

• EUX Business & EUD Business – Aarhus Business College | Facebook 
• Aarhus Handelsgymnasium – Aarhus Business College | Facebook 
• Kurser & efteruddannelse – Aarhus Business College | Facebook 

Fælles for dem alle er, at der er plads til både forslag, debat, ris og ros, så længe du overholder 
sidernes retningslinjer. Desuden er der nogle juridiske retningslinjer, du skal være opmærksom på.  

Facebooksiderne retningslinjer 
Følsomme personoplysninger på facebook 
Pas på dig selv og andre. Husk, derfor at det du skriver på facebooksiderne kan læses af alle, så 
undgå at skrive følsomme personoplysninger. 

Vi behandler ikke personlige sager på facebook 
Det skyldes bl.a. at en sagsbehandling ofte kræver brug af følsomme personoplysninger, hvilket vi 
holder skarpt adskilt fra vores facebooksider. På den måde overholder vi reglerne om god 
forvaltningsskik – og du er sikret at din sag vil blive håndteret korrekt og med de rettigheder, som 
hører til. 
 
Har du brug for sagsbehandling, så kontakt os pr. tlf. eller på mail. Du kan finde vore 
kontaktoplysninger her.  

Vi svarer, så hurtigt vi kan 
Vi tjekker facebooksiderne på alle hverdage og svarer på alle indlæg, der lægger op til et svar fra 
os. Men du kan opleve, at der på grund af travlhed, sygdom, ferie, kurser m.m. kan være længere 
svartider. 

For at sikre en god debat, beder vi dig om at være opmærksom på følgende: 

• indlæg skal holdes i en god tone. Vi forbeholder os ret til at slette indlæg, der indeholder 
chikane, mobning, nedladende kommentarer eller links til kommercielle sider eller politiske 
interesseorganisationer. Vi forbeholder os også ret til at slette vildledende opslag i forhold 
til officielle myndigheders anbefalinger, fx i krisesituationer.  

• vi laver ikke sagsbehandling via facebook.  

• vi har pligt til at fjerne alle oplysninger af personlig karakter (jf. databeskyttelsesloven og 
forvaltningsloven), også hvis det er dig selv, der har lagt dine egne personlige oplysninger 
ud på vores væg. 

• du kan IKKE sende os private beskeder via facebook. Her henviser vi dig i stedet til at 
skrive til aabc@aabc.dk. 

• facebookbrugere, som gentagende gange bryder vores retningslinjer, kan blokeres fra 
vores facebooksider uden varsel.  

https://www.facebook.com/euxbusinessaarhus
https://www.facebook.com/aabc.hhx
https://www.facebook.com/businesscentret
https://aabc.dk/om-aabc/kontakt-os/
mailto:aabc@aabc.dk
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Må du lægge fotos og videoer op på vores facebooksider?  
Vi er vilde med, når I deler billeder eller små videoer med os fra jeres hverdag på Aarhus Business 
College. Men husk at billeder, der portrætterer andre studerende eller Aarhus Business Colleges 
medarbejdere, kan være i strid med databeskyttelsesloven. Derfor kan indlæg, som indeholder 
sådanne fotos eller videoer blive slettet.  

Du kan læse mere om reglerne for offentliggørelse af fotos og videoer på nettet her.  

Spørgsmål til vores facebooksider 
Hvis du har spørgsmål til vores facebooksider, er du velkommen til at kontakte vores 
kommunikationschef Janne Broholt på broh@aabc.dk eller på telefon 25413682. 

Privatlivspolitik for facebook  
Hvornår gælder denne privatlivspolitik?  
Denne privatlivspolitik gælder for Aarhus Business College (’vi’) og Facebook Ireland Ltd.’s 
(’Facebook’) behandling af de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du 
besøger vores facebooksider.  

Hvem er dataansvarlig for dine personoplysninger?  
Aarhus Business College og facebook er fælles dataansvarlige for dine personoplysninger. 

Aarhus Business Colleges selskabsoplysninger er:  

Aarhus Business College 
Sønderhøj 28  
8260, Viby J 
CVR-nummer: 48570658 

Facebooks selskabsoplysninger er:  

Facebook Ireland Ltd.  
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour  
D2 Dublin, Ireland  
CVR-Nummer: 462932 

Aarhus Business College følger Datatilsynets retningslinjer omkring det delte dataansvar og vi 
forsøger på bedst mulig vis at sikre, at du får informationer om behandlingen af dine 
personoplysninger, inden du besøger vores facebooksider.  

Hvis du vil vide mere om det fælles dataansvar, så har Facebook offentliggjort et bilag kaldt 
’Facebook Indblik, som du kan læse her.  

Hvilke personoplysninger indsamles på Facebook?  
Alt afhængigt af din adfærd på facebooksiderne kan Aarhus Business College modtage følgende 
oplysninger om dig, som facebook stiller til rådighed for Aarhus Business College:  

• om du ’synes godt om’ eller fjerner dit ’synes godt om’ af facebooksiden 
• om du følger siden eller stopper med at følge facebooksiden 
• om du kommenterer, deler eller reagerer på et sideopslag (herunder reaktionstypen)  
• din interaktion med vores historie  
• korrespondance med dig igennem chatfunktionen eller Messenger  
• om du anbefaler vores side i et opslag eller en kommentar 

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internet-medier-og-apps-/billeder-paa-internettet
mailto:broh@aabc.dk
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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Når du færdes på vores facebooksider, registrerer facebook din færden ved hjælp af cookies. Det 
betyder bl.a. at vi kan få statistik over vores besøgende ligesom Facebook bruger oplysningerne til 
at målrette indhold til dig. Facebook anvender facebook Indblik på facebooksiden for at indsamle 
statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på facebooksiden, herunder alder, køn, 
forholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger.  
 
Du kan læse mere om facebooks cookiepolitik her og om facebooks Datapolitik her.  

Hvad er formålet med behandlingen af dine personoplysninger?  
Aarhus Business College bruger dine personoplysninger til at forbedre vores facebooksider og for 
at foretage undersøgelser, udarbejde statistik og udvikle Aarhus Business Colleges service på 
baggrund af dine tilbagemeldinger. 

Facebook behandler dine personoplysninger af flere grunde, bl.a. for at levere deres produkter, 
herunder til at tilpasse funktioner, indhold og til at komme med forslag til dig f.eks. grupper eller 
begivenheder, som du kunne være interesseret i. Derudover benytter de oplysningerne for at 
forbedre sit reklamesystem og for at give dig en mere skræddersyet og ensartet oplevelse på 
facebook. 

Opbevaringsfrister 
Vi sletter som udgangspunkt ikke persondata indsamlet i forbindelse med din interaktion med 
vores facebook-sider, herunder dine kommentarer på vores opslag, da vi generelt anser sådanne 
opslag og kommentarer som relevante for profilering af skolen. 

Du har selv mulighed for at redigere og slette egne kommentarer. 

Facebooks opbevaring af persondata er beskrevet i facebooks egen privatlivspolitik. 

Hvis vi behandler persondata indsamlet i regi af vores facebook-sider udenfor vores facebook-
sider, herunder for at besvare en konkret henvendelse, vil sådanne oplysninger som udgangspunkt 
blive slettet senest 1 år efter, vi betragter din henvendelse som afsluttet. 

Hvad er det juridiske grundlag for databehandling?  
Aarhus Business College behandler dine personoplysninger for at kunne udføre en god service og 
for at give en god oplevelse for de studerende som led i at udføre en opgave, der henfører under 
offentligudøvelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a).  

Facebook behandler dine personoplysninger som følge af facebooks legitime interesser, herunder 
facebooks interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste 
(databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Facebook behandler yderligere dine 
personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan annullere når som helst via 
facebook-indstillingerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).  

Hvem modtager dine personoplysninger?  
Skolen videregiver kun personoplysninger til tredjeparter i pseudonymiseret form. 

Facebook kan blandt andet dele oplysninger med følgende kategorier af modtagere:  

- internt i facebook-virksomhederne  
- eksternt med facebooks partnere, der bruger analysetjenester  
- annoncører  
- andre personer, der anvender facebooksiden  
- målingspartnere  

https://www.facebook.com/policies/cookies
https://business.facebook.com/privacy/explanation
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- forskere og akademikere  

Hvis du ønsker mere information om, hvem facebook deler dine personoplysninger med, henviser 
vi til facebooks privatlivspolitik under punktet ’Hvordan deles disse oplysninger?’ eller under 
punktet ’Hvordan behandler og flytte vi data som en del af vores globale tjenester?’. Se facebooks 
privatlivspolitik her. 

Hvilke rettigheder har du?  
Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:  

• Vi har adgang til dine offentlige opslag på facebook og dine henvendelser til os. Derudover 
har vi adgang til information om, hvorvidt du følger eller ”synes godt om” Aarhus Business 
Colleges sider. Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som Aarhus 
Business College og facebook behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.  
Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, som facebook behandler om dig, vil du nemt og 
hurtigt kunne få adgang hertil fra din facebook-profil ved at benytte de værktøjer, som 
Facebook stiller til rådighed til dette formål, herunder ”Download dine oplysninger” og 
”Aktivitetslog”. 

• Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine 
personoplysninger. 

• Du har ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger. 
• Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 
• Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, og til i visse tilfælde at få overdraget 

disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

Som facebookbruger har du muligheden for at ændre dine private indstillinger for derigennem at 
påvirke, hvordan dine personoplysninger bliver indsamlet og behandlet, når du besøger eller 
anvender vores facebooksider. 

Se følgende link for at ændre dine indstillinger:  

https://www.facebook.com/settings 

Hvem skal jeg kontakte?  
Som følge af de aftaler, som Aarhus Business College har indgået med facebook om facebooks 
generelle set-up, skal du kontakte facebook, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder. Det skyldes, 
at det kun er facebook, der rent funktionelt er i stand til at foretage de nødvendige tiltag for at 
imødekomme de fleste af dine rettigheder.  

Hvis du imidlertid mener, at Aarhus Business College kan imødekomme din anmodning, så er du 
selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os. Du kan læse alle Aarhus Business Colleges 
privatlivspolitikker på Aarhus Business Colleges hjemmeside for at få mere information om, 
hvordan vi behandler personoplysninger og for at se Aarhus Business Colleges 
kontaktoplysninger.  

Se Aarhus Business Colleges privatlivspolitik for studerende og kursister på www.aabc.dk. 

Du kan besøge facebook generelle privatlivspolitik for mere information om, hvordan facebook 
behandler dine personoplysninger og for at se facebooks kontaktoplysninger her. 

 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/settings
https://www.facebook.com/about/privacy
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Klageadgang 
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. 

http://www.datatilsynet.dk/kontakt
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