
 
   
     

    
 

 
  

  
 

 
 

                   

    

  

   

   

   

   

  

   

 

     

       

   

   

 

     

       

 

      

   

rl1J 
UNDERVISNINGS 
MINISTERIET 
STYRELSEN 
FOR IT OG LÆRING 

______________________________ ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Brugererklæring for adgang til EASY-P 
Undertegnede erklærer hermed, at jeg behandler de informationer, jeg får adgang til i EASY-P, 
fortroligt og i overensstemmelse med Persondataloven, Persondataforordningen (GDPR) og For-
valtningsloven, samt at jeg vil benytte EASY-P i overensstemmelse med Erhvervsuddannelses-
loven, relevante uddannelsesbekendtgørelser, nyheder, vejledninger og breve vedr. EASY-P og 
praktikadministrationen udarbejdet af Undervisningsministeriet. Endvidere forpligter jeg mig til 
at holde mig orienteret vedr. EASY-P på www.admsys.stil.dk . 

Undertegnede er bekendt med, at brugernavn og kodeord til EASY-P er personlig og fortrolig 
information, og at koderne ikke må overdrages til andre. 

STIL opfordrer til, at alle skoler og faglige udvalg har brugere repræsenteret i EASY-P erfa-
grupper. Der er en oversigt over disse i EASY-P under Autorisation / PB05 Erfagruppe. 

 Jeg skal registrere data i EASY-P eller  Jeg skal kun fremsøge data i EASY-P 

 Jeg skal være kontaktperson for Styrelsen for It og Læring ifm. oprydning i EASY-P data 

Jeg er ansat i fagligt udvalg, og jeg vil gerne have mail: 

 hvis der kommer holdlister fra skoler vedr. svendeprøver 

 hvis et lærested med relevant godkendelse skifter adresse 

 hvis en godkendelse flyttes fra et CVR-nr. til et andet CVR-nr. 

Jeg er ansat på en skole, og jeg vil gerne have mail: 

 hvis der sker ændringer i læresteders stamdata 

 om godkendelser fra fagligt udvalg 

Bruger: 

Navn (blokbogstaver)   Dato og underskrift 

E-mail  Tlf 

Den organisatorisk ansvarlige: 

Navn (blokbogstaver)   Underskrift 

Skole/fagligt udvalg: 

3-cifret skole nr. og navn eller fagligt udvalgs nr. og navn 

Udfyld – print – underskriv – og scan til -Styrelsen for It og Læring via supportsag: 

www.admsys.stil.dk/EASY-P/Support med henblik på oprettelse af brugeradgang 

http://www.admsys.stil.dk/
http://www.admsys.stil.dk/EASY-P/Support
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