
Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger m.v. 

Hvis du anmelder under fuld anonymitet, behandler vi ikke dine 

personoplysninger. Hvis forholdet, der anmeldes, angår en navngiven eller 

identificérbar person, kan vi behandle personoplysninger om den/de personer, 

det vedrører.  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Screeningsenheden ved Safewhistle 

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I 

Lillelundvej 21 

7400  Herning 

CVR-nr.: 17783092 

Mail@herningsholm.dk    

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid 

velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

• På e-mail:  DPO@herningsholm.dk

• På telefon: 2542 4824 (Peter) eller 25424818 (Rikke)

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine

personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

mailto:Mail@herningsholm.dk
mailto:DPO@Herningsholm.dk


• Vi kan behandle personoplysninger, når det er nødvendigt for at behandle

indberetninger, der er modtaget som led i en whistleblowerordning

oprettet i henhold til Whistleblowerlovens § 22, og for at foretage

screening m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne følger af: 

• Whistleblowerloven - særligt §§ 22-23.

• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a,c,e, eller f.

• Databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk 2, litra g.

• Databeskyttelsesloven § 8 stk. 1 og 2

• Databeskyttelsesloven § 11 stk. 1

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen 

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) 

også på baggrund af interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningen. 

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til overholdelse 

af whistleblowerreglerne, inkl. offentlighedens interesse i at et forhold 

håndteres. 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger: 

• Almindelige personoplysninger, oplysninger om straffedomme og

lovovertrædelser og særlige kategorier af personoplysninger (følsomme

personoplysninger).



5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende modtagere: 

• Den lokale Whistleblowerenhed

• Politiet, andre offentlige myndigheder, rådgivere eller databehandlere

• Personer, der skal hjælpe med at opklare sagens fakta m.v.

• Personer der træffer beslutning om tiltag i fht. modtagne oplysninger

6. Overførsel til modtagere i tredjelande m.v.

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 

Det drejer sig om den cloudtjeneste hvor dataene opbevares (Azure) , hvis 

virksomhed er beliggende i USA. Formidlingen er sket via Ateas forhandling af 

licenser.  

7. Hvor personoplysningerne stammer fra

Personoplysningerne hidrører fra anmeldelserne. 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt og 

forholdsmæssigt at overholde Whistleblowerlovens krav.  

Vi kan på nuværende tidspunkt derfor ikke sige, hvor længe vi vil opbevare 

personoplysningerne. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på 

Whistleblowerlovens § 23 stk. 2’s princip om opbevaringsbegrænsning, når vi skal 

fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.  

Journalisering og arkivering vil ske efter de til enhver tid gældende regler. 



   
 

   
 

9.     Automatiske afgørelser, herunder profilering 

Vi anvender IKKE automatiske afgørelser, herunder profilering.   

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage 

I det omfang vores behandling i relation til Whistleblowerordningen måtte bero 

på whistleblowerens samtykke, har vedkommende til enhver tid ret til at trække 

sit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 

kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  

 

11. Dine rettigheder 

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til 

vores 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.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

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

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet 

for vores almindelige generelle sletning indtræffer.  

Ret 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.  



   
 

   
 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling 

af dine personoplysninger.  

Ret til at transmittere oplysninger (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. 

 

12.  Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den 

måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets 

kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

 

      

 

  

        

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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