Persondatapolitik
Persondata
SOSU H behandler (indsamler, registrerer, organiserer, opbevarer,
videregiver og anvender) persondata for at løse SOSU H’s opgaver
bedst muligt.
Det gælder især:
• Elever og kursister – kommende, nuværende og tidligere. Se desuden
Oplysningspligt til elever på https://sosuh.dk/elev/regler/oplysningspligt/
• Ansatte – kommende, nuværende og tidligere. Se desuden
Oplysningspligt til ansatte på intern platform.
• Personer, der besøger SOSU H’s hjemmeside, abonnerer på nyhedsbreve
eller relaterer til SOSU H på sociale medier.
SOSU H har i vidt omfang kun brug for at behandle almindelige persondata og
ikke følsomme persondata.
SOSU H indhenter altid samtykke i de tilfælde, hvor det er nødvendigt til
behandlingen (fx ved billeder), og den registrerede kan altid trække sit samtykke
tilbage ved at kontakte den ansvarlige, der er påført i det skriftlige samtykke.
Persondata behandles kun i det omfang, det er nødvendigt, og slettes, når der
ikke længere er et lovkrav om at gemme dem, eller oplysningerne ikke længere
kan anses for relevante jf. interne retningslinjer og gældende love herunder EU’s
Persondataforordning (GDPR).

Rettigheder
Som registreret kan du altid kontakte SOSU H og få oplyst hvornår dine
oplysninger forventes slettet, få indsigt i hvilke oplysninger skolen har om dig, få
oplysninger rettet samt få oplysninger slettet, der ikke er dækket af
dokumentationskrav. Dertil kan du i visse tilfælde bede skolen begrænse
behandlingen af dine oplysninger og gøre indsigelse mod SOSU H’s ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger. Slutteligt har du ret til at få udleveret de
personoplysninger skolen har registreret om dig.

Kontakt
SOSU H er dataansvarlig for langt de fleste persondata, som skolen behandler.
Har du spørgsmål eller klager vedr. SOSU H’s behandling af persondata, kan du
kontakte sosuhdpo@sosuh.dk

Cookiepolitik
Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som
bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, der vises på siden. Hvis du ikke
ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade
videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der
indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

SOSU H
Skelbækgade 1
1717 København V
7226 6000
sosuh@sosuh.dk
sosuh.dk

Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din
computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske
indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som
f.eks. virus.
Cookies gemmes i et år, hvorefter de automatisk slettes.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:
minecookies.org/cookiehandtering/

Private browsing
Når du sletter dine cookies, mister du værdifuld information og gør din færden på
internettet unødigt besværlig. Mange sletter cookies for at rydde deres
søgehistorik eller skjule hvilke sider, de har besøgt, men her er det faktisk
nemmere blot at skifte til Private Browsing og bevare fordelene ved cookies, der
sikrer, at dine præferencer huskes fra gang til gang.
•
•
•
•
•
•

Private browsing i Microsoft Explorer og Edge (Ctrl+Shift+P)
Private browsing i FireFox (Ctrl+Shift+P)
Private Browsing i Safari på iPhone eller iPad (new tab + Private)
Private browsing i Chrome (Ctrl+Shift+N)
Private browsing i Opera (Ctrl+Shift+N)
Private browsing i Brave (Ctrl+Shift+P)

Hvis du sletter eller blokerer cookies på SOSU H’s hjemmeside, kan du risikere, at
hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få
adgang til.
Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan
omfatte:
Facebook, Instagram og Google Analytics.

Klage til Datatilsynet
Ud over muligheden for at klage direkte til SOSU H på sosuhdpo@sosuh.dk har
du mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Kontaktoplysninger kan findes
her: www.datatilsynet.dk/kontakt/.
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