
Ungdommens Uddannelsesvejledning Databeskyttelse 

UU København 
behandler oplysninger 
om dig 
Hvilke oplysninger behandler vi? 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Køben- 
havn) behandler almindelige og følsomme oplysnin- 
ger om dig. Det er bl.a. cpr-nummer, navn, kontakt- 
oplysninger, familierelationer, skole- og uddannelses- 
oplysninger. 

Vejlederen behandler oplysninger, som observeres, 
eller som du selv fortæller, der omhandler eller 
påvirker dit skole- og uddannelsesvalg. UU 
København kan desuden med dit samtykke indhente 
oplysninger fra andre fagpersoner. Vejlederen kan 
dog som sagsbehandler under Københavns 
Kommunes Ugeindsatsen (KUI), indhente 
suplerende oplysninger fra Socialforvaltningen og 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der vil i 
være tale om oplysninger der er relevante i forhold til 
uddannelses- og erhvervsvejledning. 

Hvad bruger vi oplysningerne til? 
UU København bruger oplysningerne til at følge 
din udvikling og give det rette tilbud ift. dit valg af 
ungdomsuddannelse. Formålet er at bidrage til, at du 
træffer et motiveret uddannelsesvalg. 

Københavns Kommune bruger oplysninger fra UU 
København til statistik og kvalitetsudvikling af 
området. De statistiske data bruges i anonymiseret 
form. 

Hvem modtager og behandler dine 
personoplysninger? 
Alle medarbejdere i UU København har 
tavshedspligt. Hvis UU København har behov for 
at udveksle oplys-ninger om dig med andre 
faggrupper, vil du blive informeret om dette og 
bedt om at give samtykke. Oplysninger kan dog i 
forbindelse med KUI indsatsen deles med 
Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen. 

Vi er forpligtet til at indberette enkelte 
oplysninger til Ungedatabasen under 
Undervisningsministeriet, Styrelsen for IT og 
læring (STIL). 

Opbevaring af dine personoplysninger 
Personoplysninger registreret hos UU København 
vil blive opbevaret indtil du fylder 30 år, for unge 
omfattet af STU vil oplysninger blive gemt i 
yderligere 5 år. 

Lovgrundlag 
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for 
unge under 25 år (LBK1301 af 4/9/2020) 
og Bekendtgørelse af lov om 
ungdomsuddannelse for unge med særlige 
behov (LBK nr 610 af 28/05/2019) 

Du kan læse lovteksten på www.retsinformation.dk.

version 03.2020 

http://www.retsinformation.dk/
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Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række 
rettigheder i forhold til vores behandling af oplysnin- 
ger om dig. Hvis du vil bruge dine rettigheder, skal du 
kontakte UU København. Se vores kontaktoplysninger 
nedenfor. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som 
Københavns Kommune behandler om dig, med visse 
undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

Ret til berigtigelse 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv ret- 
tet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret 
med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine 
personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajour- 
førte. 

Ret til sletning 
Da kommunen er en offentlig myndighed, vil kommu- 
nen som udgangspunkt alene kunne slette oplysninger 
om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare 
oplysningerne. 

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine 
personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 
begrænset behandlingen, må vi fremover kun 
behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – 
med dit samtykke. Dog kan kommunen med henblik 
på at fast-lægge retskrav eller gøre disse gældende, 
eller for at beskytte personlige interesser eller vigtige 
samfunds-interesser fortsat behandle dine 
oplysninger. 

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

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets 
vejledning om registreredes rettigheder, som du fin- 
der på www.datatilsynet.dk.

Hvem kan du kontakte? 

Dataansvarlig 
Københavns Kommune er dataansvarlig for behand- 
ling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysnin- 
ger er: 

Sekretariatet UU København 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
Korsgade 30 
2200 København N 
uu@kk.dk
Tlf. +45 33 66 23 00 
(der må ikke sendes personfølsomme oplysninger) 

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine 
personoplysninger, er du velkommen til at kontakte 
kommunens databeskyttelsesrådgiver: 

Københavns Rådhus 
Rådhuspladsen 1 
1550 København K 
Tlf. +45 71 74 54 54 
Telefontider: tirsdag og torsdag kl. 9-12 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren via vores 
hjemmeside. Du kan læse mere om databeskyttelses- 
rådgiveren på www.kk.dk/databeskyttelse.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis 
du er utilfreds med den måde, vi behandler dine per 
sonoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt- 
oplysninger på www.datatilsynet.dk.

http://www.datatilsynet.dk/
mailto:uu@buf.kk.dk
http://www.kk.dk/databeskyttelse
http://www.datatilsynet.dk/
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