Behandling af dine personoplysninger som studerende ved
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
1. Indledning
I forbindelse med dit studieforløb behandler Danmarks Medie- og
journalisthøjskole (DMJX) oplysninger om dig. Oplysningerne består både af dem, du selv har indsendt til DMJX i forbindelse med
ansøgningen til studiet, og oplysninger som DMJX har indsamlet
fra tredjeparter. Denne informationsskrivelse fortæller dig, hvordan DMJX behandler dine data under dit studieforløb.
Dine oplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. DMJX er dataansvarlig for de data, som du
har indsendt, og som vi har indhentet om dig i forbindelse med
dit uddannelsesforløb.
2. Behandling af dine personoplysninger som studerende
DMJXs behandling af dine oplysninger starter allerede ved din
ansøgning om optagelse og fortsætter gennem din studietid.
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Optagelse
Ved din ansøgning gennem ’Den Koordinerede Tilmelding’ (www.optagelse.dk) overføres personoplysningerne til
DMJX. Overførslen er nødvendig for, at DMJX kan udføre sin opgave som uddannelsesinstitution.
Afhængigt af hvilken uddannelse du har søgt om optagelse
på, omfatter persondatabehandlingen følgende oplysninger:
Navn,CPR-nummer, nationalitet, e-mailadresse, adresse, uddannelsesmæssige oplysninger, C.V, foto til studiekort, eventuelt helbredsoplysninger, samt andre oplysninger du giver i din ansøgning til DMJX.
Formålet med behandlingen er at vurdere den enkelte ansøgers
optagelsesgrundlag og administrere dit studieforløb.
Studieforløb
I løbet af din studietid på DMJX behandler vi også dine personoplysninger. Behandlingen omfatter samme kategorier af persondata som ved optagelsen samt nye oplysninger efter optagelsen (studienummer, DMJX-mailadresse m.m.).
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Behandlingen sker i forbindelse med undervisning, eksamen, studievejledning, administrativ sagsbehandling f.eks. SU-sager og
SPS-sager. DMJX er som uddannelsesinstitution forpligtet til at
behandle personoplysninger om studerende i fornødent omfang,
hvilket bl.a. fremgår af professionshøjskoleloven, SU-loven, uddannelsesloven, SPS-loven samt anden uddannelsesretlig lovgivning.
Onlineundervisning
I tilfælde af at uddannelsesinstitutioner midlertidigt bliver nedlukket gennemfører DMJX online fjernundervisning. Når det er relevant, optages undervisningen for at sikre, at andre studerende
kan få udbytte af undervisningen. Behandlingen foretages således at DMJX kan iagttage sin undervisningsforpligtelse med
hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra e.
Under optagelserne behandler DMJX følgende oplysninger om
dig: 1) Dit navn 2) Videooptagelsen gennem dit kamera, såfremt
dette er slået til.
Optagelserne slettes når de ikke længere tjener et undervisningsmæssigt formål.

26.08.2020
Side 2 / 4

Efter afsluttet eller afbrudt uddannelse
Når du afslutter eller afbryder dit studie ved DMJX, vil din sag
blive lukket.
DMJX er forpligtet til at beholde oplysninger om dig, som kan føre
til genudskrivning af eksamensbevis i 30 år, såfremt uddannelsen
gennemføres. Afbrydes din uddannelse vil opnåede resultater
kunne fremskaffes inden for en vis periode.
Behandling til et andet formål
Såfremt DMJX skal behandle dine persondata til et andet formål
end indsamlingsformålet, vil du blive informeret herom inden behandlingen iværksættes. Henvendelsen vil indeholde det nye behandlingsformål samt andre relevante oplysninger.
3. Videregivelse af persondata
I forbindelse med dit studieforløb på DMJX kan det være nødvendigt at videregive oplysninger om dig. Dette kan f.eks. være i forbindelse med praktikophold eller ved brug af DMJXs eksterne IT-

systemer. Ved overførsel af data er der på kontraktligt grundlag
sikret tilstrækkelige sikkerhedsmæssige og tekniske foranstaltninger.
I visse tilfælde vil der ske overførsel af persondata til tredjelande
uden for EU. Dette sker enten, når en af DMJXs samarbejdspartnere uden for EU behandler dine data gennem et af de IT-systemer DMJX udbyder. I disse tilfælde er der gennem enten kontrakt
eller anden vis etableret et lovligt og sikkert overførselsgrundlag.
4. Sikkerhed
Når der behandles personoplysninger om dig sikrer DMJX, at behandlingen sker på en forsvarlig måde. DMJX prioriterer sikkerheden og vil som ansvarlig for personoplysningerne sørge for, at der
gennemføres passende foranstaltninger til opretholdelse af et højt
sikkerhedsniveau.
5. Dine rettigheder
Persondataforordningen tildeler dig forskellige rettigheder, når
dine persondata behandles.
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Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om
dig.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du undtagelsesvis ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle
sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse særlige 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 henblik på, at en saglig årsag kan gøres
gældende 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 behandlingen af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning
om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter persondatalovgivningen, skal du kontakte os.
6. Kontakt- og klagemulighed
Har du spørgsmål til DMJXs behandling af dine persondata, kan
du kontakte os på:
Danmarks- Medie og Journalisthøjskole
Helsingforsgade 6A-D, 8200
Aarhus N
info@dmjx.dk
+45 89 44 04 40

Emdrupvej 72, 2400 København
NV
info@dmjx.dk
+45 89 44 04 40
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På DMJX er der ansat en databeskyttelsesrådgiver, som har til
opgave at rådgive om persondatabehandlingen ved DMJX. Har
du spørgsmål, bemærkninger eller indsigelser mod behandlingen
af persondata, kan du rette henvendelse til DMJXs databeskyttelsesrådgiver her:
Databeskyttelsesrådgiver
DPO Kaspar Ravn Rochholz
dpo@dmjx.dk
Såfremt du ønsker at klage over DMJXs behandling af dine personoplysninger, skal klagen rettes til Datatilsynet. Du kan finde
deres kontaktoplysninger her.

