Generelt om reglerne for behandling af
personoplysninger i Praktikpladsen.dk

Dataansvaret for personoplysninger i Praktikpladsen.dk er fordelt på
følgende måde:
- Styrelsen for It og Læring (STIL) er dataansvarlig for personoplysninger i delløsningen "Praktikpladstilsagn".
- Uddannelsesinstitutionerne er dataansvarlige for alle øvrige
personoplysninger i Praktikpladsen.dk. I denne sammenhæng er
STIL databehandler. Det betyder, at STIL er ansvarlig for at
behandle personoplysninger i systemet med fortrolighed. Endvidere er STIL ansvarlig for behandlingssikkerheden.
Den nærmere betydning af ovenstående opgavefordeling mellem dataansvarlig og databehandler er beskrevet i følgende cirkulæreskrivelse:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201583.
Som bruger/registreret i Praktikpladsen.dk har du en række rettigheder i
forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan læse mere
om dine rettigheder nedenfor.
Når uddannelsesinstitutionerne er dataansvarlige, betyder det, at du som
registreret skal rette henvendelse til din uddannelsesinstitution, hvis du
ønsker at gøre dine rettigheder gældende.
Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i forhold til Praktikpladstilsagnet, skal du dog rette henvendelse til STIL's support:
https://stil.dk/support/kontakt-support.

Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europaparlamentets og -Rådets forordning (EU)
2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger mv.) og i databeskyttelsesloven (lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger).
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8200 Aarhus N
Tlf.: 89 37 66 66
E-mail: stil@stil.dk
www.stil.dk
CVR-nr.: 13223459
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Oplysningerne her er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage
dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.
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Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i Praktikpladsen.dk

Personoplysninger behandles til følgende formål:
Praktikpladsen.dk er et administrativt system til
 at matche elever og virksomheder (praktikpladser). Funktionen kan
bedst beskrives som en jobportal – men for praktikpladser til EUDuddannelser.
 at fungere som informationsportal mellem virksomhed, elev og skole i EUD vekseluddannelserne
 at varetage indgåelse af praktikpladstilsagn
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger følger af:
 § 13 i 'Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser'
 § 61 i 'Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser'
 §§ 2 d og 2 f i 'Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse
og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.' (vejledningsloven).
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Kategorier af personoplysninger

2.1
Elever
Praktikpladsen.dk behandler følgende kategorier af personoplysninger
om dig:





CPR-nummer, navn og adresse
Oplysninger om kvalifikationer og praktikønsker.
Mailadresse, telefon/mobilnummer
Administrative oplysninger om din uddannelse og gennemførelse af
uddannelse
 Oplysninger om dit fravær (ikke fraværsårsager)

2.2
Øvrige brugere
Praktikpladsen.dk behandler følgende kategorier af personoplysninger
om øvrige brugere:
 Navn
 RID hhv. PID (identifikation i NemID)
 Mailadresse, mobilnummer (selvregistreret)
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3

Modtagere og kilder

3.1

Elever

Dine personoplysninger videregives eller overlades til følgende modtagere:
Vejledere på den erhvervsskole, som du er tilknyttet, kan læse din profil
og personoplysninger. Det er også muligt for en vejleder at rette oplysninger i din profil. Dette gælder, uanset om profilen er synlig eller ej.
Oplysning om synlighed af profil overføres til EASY-P.
Hvis du er praktikpladssøgende elev og har en synlig profil på Praktikpladsen.dk, kan virksomheder (efter login) fremsøge teksterne i din profil
og praktikønsker samt oplysning om postnummer og den skole, du er
tilknyttet. Ønsker virksomheden at kontakte dig, sker det igennem Praktikpladsen.dk. Virksomheden kan ikke læse dit CPR-nummer, navn eller
kontaktoplysninger i Praktikpladsen.dk.
Hvis du opretter en jobagent, udveksles der kun oplysninger om stillingsopslag. Denne kommunikation omfatter ikke personoplysninger.
Al adgang til din profil logges i systemet for dokumentation i overensstemmelse med lovgivningen. Denne log kan læses af vejledere på din
skole.
Al adgang til persondata i øvrigt logges i systemet i overensstemmelse
med lovgivningen.
Dine personoplysninger er synlige for en praktikvirksomhed i den periode, hvor du har indgået en uddannelsesaftale med praktikvirksomheden.

3.2

Øvrige brugere

Virksomhedsmedarbejderes navn og kontaktoplysninger kan videregives
til elevens skole.
Skolemedarbejderes navn og kontaktoplysninger kan videregives til elevens praktikvirksomhed.
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Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Personoplysninger i Praktikpladsen.dk overføres ikke til modtagere uden
for EU og EØS.
3
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Hvor stammer personoplysningerne fra

5.1

Elever

Dine stamdata (navn, adresse, uddannelse og uddannelsesaftaler) importeres fra EASY-P hhv. skolens studieadministrative system.
Oplysninger om skoleforløb, fravær og uddannelseskvalifikationer
stammer fra skolens studieadministrative system.
Oplysninger om øvrige kvalifikationer og praktikønsker indtaster du selv.
Oplysninger kan også indtastes af en skolemedarbejder (vejleder) på dine
vegne.
Øvrige oplysninger registrerer du selv.
5.2

Øvrige brugere

Oplysninger om virksomheds- og skolebrugere stammer fra loginoplysninger fra NemLog-in samt fra selvregistrering
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Opbevaring af personoplysninger

6.1

Elever

STIL opbevarer dine personoplysninger i det omfang, de stadig opbevares i EASY-P.
Tekst om kvalifikationer og praktikønsker kan du vælge selv at slette fra
Praktikpladsen.dk.
Der sker automatisk sletning af dine personoplysninger i Praktikpladsen.dk. Sletning af hver enkelt kategori af oplysninger sker i takt med, at
der ikke længere er administrativt behov for at gemme dem.
6.2
Øvrige brugere
Der sker automatisk sletning af personoplysninger om øvrige brugere,
når deres profil ikke har været brugt i 1 år.
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Automatiske afgørelser, herunder profilering

Praktikpladsen.dk anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.
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8

Retten til at trække samtykke tilbage

Der indhentes ikke samtykke, da persondatabehandlingen har lovhjemmel.

9

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold
til vores behandling af oplysninger om dig.

9.1
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Praktikpladsen.dk behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Det gør du ved at
logge på og se de oplysninger der er registreret om dig. Hvis der er oplysninger, du ikke kan se, bedes du som elev rette henvendelse til din
uddannelsesinstitution.
9.2
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis du ikke
selv kan rette dem, bedes du henvende dig til din uddannelsesinstitution.

9.3
Ret til sletning
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig selv, når Praktikpladsen.dk
ikke længere har brug for oplysningerne til varetagelse af de lovhjemlede
opgaver. Praktikpladsen.dk sletter automatisk oplysningerne om dig i takt
med, at der ikke længere er administrativt behov for at gemme dem.
9.4
Ret til begrænsning af behandling
Du har som udgangspunkt ret til at få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger. Praktikpladsen.dk behandler dog kun personoplysninger om dig til varetagelse af de opgaver, som ved lov er pålagt STIL
og de dataansvarlige.
9.5
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod STIL's ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger. Du kan dog ikke gøre indsigelse
mod den del af behandlingen der følger af lovgivningen.
9.6
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Retten til dataportabilitet gælder, når en bruger anmoder om, at data
overføres fra én dataansvarlig til en anden i forbindelse med skift af tjenesteudbyder på forbrugerretligt grundlag. Da registrering af dine personoplysninger i Praktikpladsen.dk er et lovkrav, og da det ikke er muligt
at anvende et andet system end Praktikpladsen.dk til opfyldelse af de
dataansvarliges opgaver efter lovgivningen, kan du ikke få transmitteret
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dine oplysninger fra Praktikpladsen.dk til et andet system. Du har dog til
enhver tid ret til indsigt i dine oplysninger jf. ovenfor.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
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Dataansvar og DPO

STIL er dataansvarlig for en del af den behandling der foregår i Praktikpladsen.dk af dine personoplysninger, som vi har modtaget om dig i forbindelse med ordningen om Praktikpladstilsagn. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Styrelsen for It og Læring (Hovedkontor)
Vester Voldgade 123, 1552 København
Telefon: 35 87 88 89
E-mail stil@stil.dk
CVR-nr. 13223459

10.1
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
For så vidt angår den behandling af dine personoplysninger, der finder
sted i uddannelsesinstitutioner (skoler), kan du henvende dig der og få
oplyst, hvem der er deres databeskyttelsesrådgiver.
For så vidt angår den behandling der finder sted i Styrelsen for It og Læring er du altid velkommen til at kontakte Undervisningsministeriets
databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til vores behandling af
dine oplysninger.
Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk
Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse.
Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i
forhold til ministeriets behandling af personoplysninger.
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Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med
den måde, STIL behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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