
Underretning om indsamling af personoplysninger
(Medarbejdere)

Midtfyns Gymnasium sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om
dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi
modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:

l. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
4. Kategorier af personoplysninger
S. Modtagere eller kategorier af modtagere
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
8. Opbevaring af dine personoplysninger
9. Retten ti] at trække samtykke tilbage
10. Dine rettigheder
11. Klage til Datatilsynet

I det vedlagte bilag l finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, Midtfyns Gymnasium skal
give dig. Dette brev er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen
sagsbehandling i forhold til dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag Al.

Med venlig hilsen
Midtfyns Gymnasium
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Bilag Al - Oplysninger om vores behandling af dine
personoplysninger mv.

l. Midtlyns Gymnasium er dataansvarlig - hvordan kontakter du os?

Midtfyns Gymnasium er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Midtfyns Gymnasium

Holmehøjvej 4

5750 Ringe

CVRnr. 29553920

Tlf. nr. 6262 2577

Mailadresse: post@mfg. dk

2. Kontaktoplysning til databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
Midtfyns Gymnasium s databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på
følgende måder:

På e-mail: ansc@itclyn. dk

På telefon: 5138 3253

Ved brev: Midtfyns Gymnasium, Holmehøjvej 4, 5750 Ringe
att. "databeskyttelsesrådgiver"
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3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Persondataforordningens art. 6(1 )(e)
Ombudsmandens praksis (Retsgrundsætningen om, at der skal ske ansættelse af den sagligt bedst
kvalificerede).
Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, kap. 4
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m. m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse,
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., bilag l, pkt. 4.
Offentlighedslovens §13, god forvaltningsskik
Databeskyttelseslovens §12, stk. l og 2
Sygedagpengeloven §§ 35, 36, 54 og 56
Bekendtgørelse af lov om ferie § 25.
Alm. ansættelsesret.

4. Kategorier af personoplysninger

Midtfyns Gymnasium behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Navn, adresse, tlf. nr., mailadresse (almindelig personoplysning)
Cpr.nr. (almindelig/fortrolig personoplysning)
Ansøgning, cv, udtalelser, foto som er medsendt (almindelig/fortrolig/følsom personoplysning)
Eksamensbeviser (almindelige)
Tidligere lønsedler, tidligere ansættelseskontrakter (almindelig/fortrolig personoplysning)
Opsigelse (almindelig/fortrolig personoplysning)
Lønoplysninger, skat, kontonr, pension, reg. nr. bil (almindelig/fortrolig personoplysning
Børns fødselsdag (almindelig personoplysning)
Fravær, sygdom, helbredsoplysninger, læge-, muligheds-, varigheds-, og §56 erklæringer
(almindelig/fortrolig/følsom personoplysning)
Vandrejournal er/barselspapirer (almindelig personoplysning)
Efteruddannelse (almindelig personoplysning)
Sanktioner/advarsler (almindelig personoplysning)
MUS-samtaler, elevevalueringer, noter fra samtaler (almindelig/fortrolig/følsom personoplysning)
Klager (almindelig/fortrolig personoplysning)
Foto og video taget på skolen (almindelig/fortrolig personoplysning)

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Midtfyns Gymnasium videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Silkeborg Data (databehandler vedr. lønberegning)
SKAT
Pensionsselskaber

1MS (databehandler vedr. arkivering)
Kommuner (sygdom)
Udbetaling DK (barsel)
Innomate (databehandler vedr. MUS-samtaler mm.)
Lectio

Andre gymnasieskoler vedr. censur
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6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Midtfyns Gymnasium overfører ikke personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Den registrerede.
SKAT, pensionsselskaber, læge, kommune, nærmeste leder, databehandler

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Midtfyns Gymnasium opbevarer dine personoplysninger som udgangspunkt til 5 år efter fratrædelse

lO. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt l.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af
dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette
tidspunkt.

ll. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Midtfyns Gymnasiums
behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.

fiet til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

fiet ti7 sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

fiet til begrænsning af behandling

Du har 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, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
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Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt
og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden
uden hindring.

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

IZ.KIage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Midtfyns
Gymnasium behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsvnet. dk.

Midtfyns
Gymnasium


