Aalborg Universitet
Cvr. nr. 29102384
Fibigerstræde 10
DK-9220 Aalborg

Samtykkeerklæring – Verificering/Videresendelse af Eksamensbeviser

Aalborg Universitet (AAU) skal bruge dit samtykke til at behandle personoplysninger om dig i forbindelse med:

Sæt X ud for gældende årsager

Videregivelse af informationer vedrørende dine indskrivningsforhold på AAU
til en 3. part.

☐

Postering af kopi af eksamensbevis

☐

Det er frivilligt, om du ønsker at give dit samtykke til, at AAU behandler dine personoplysninger. Du
kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage. Samtykket kan ikke trækkes tilbage med
tilbagevirkende kraft og vil derfor kun påvirke fremadrettede behandlinger. Ønsker du at ændre eller
trække dit samtykke tilbage kontakt: studiedata@adm.aau.dk
Efter Databeskyttelsesforordningen skal AAU som dataansvarlig anmode om dit samtykke til at
behandle personoplysninger til konkrete formål, hvorfor du bedes svare ja eller nej til behandling
af nedenstående specifikke formål
AAU må behandle/videregive nedenstående oplysninger:

JA/NEJ
Udfyldes af dig som
registreret

Din uddannelsestitel

☐ Ja
☐ Nej
☐ Ja

Kopi af dit eksamensbevis

☐ Nej

Dit fulde navn

☐ Ja

Dato for dimission

☐ Nej
☐ Ja

Indskrivningsperiode

☐ Nej
☐ Ja
☐ Nej
☐ Ja

Opnået grad

☐ Nej
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AAU må sende en kopi af dit eksamensbevis til en privat e-mail/adresse

☐ Ja
☐ Nej

Hvis ja, hvilken e-mail/adresse:
Eventuelle modtagere
af personoplysninger:

Dine personoplysninger vil blive videregivet til: (3.part – skriv hvilken)

Grundlaget for behandling (hjemlen) i loven:

Dine oplysninger indsamles på baggrund af reglerne for samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel. 6, stk. 1 litra a og artikel 9, stk. 2, litra a.

Rettigheder som registreret:

Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om
dig, og få en række oplysninger om behandlingen

Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet i overensstemmelse
med databeskyttelsesreglerne.
Ret til sletning eller ”retten til at blive glemt” - Du kan anmode om, at Aalborg Universitet
sletter dine oplysninger. Såfremt dine oplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde
formålet, og sletning af dine oplysninger ikke medfører, at det sandsynligvis vil være umuligt
eller i alvorlig grad forhindre gennemførelsen af formålet, vil AAU slette dine oplysninger.
Ret til konkret behandling – Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse
udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

AAU´s databeskyttelsesrådgiver:

DPO@aau.dk

Klageadgang:

Du kan klage til Datatilsynet, såfremt du mener, AAU tilsidesætter databeskyttelsesreglerne i
forbindelse med universitetets behandling af dine peroplysninger.
Ønsker du at klage over AAU’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K,

Udfyldes af den registrerede
Jeg giver samtykke til, at AAU må behandle mine oplysninger til brug for ovenstående formål
Dato:
Navn:
Underskrift: _______________________________
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