
Databeskyttelse:

SOSU Østjylland er dataansvarlig for 
behandlingen af de personoplysninger, 
vi har om dig. 

I SOSU Østjylland behandler vi  
oplysninger om dig, fordi vi har  
modtaget din tilmelding til  
uddannelses/kursus.  
Oplysningerne kan være navn,  
cpr-nummer, adresse, e-mail,  
telefonnr. og uddannelsesniveau.

 
SOSU Østjyllands behandling af dine 
data er omfattet af reglerne i  
databeskyttelsesforordningen. Vi 
behandler dine oplysninger, fordi vi er 
ansvarlig for dit forløb på uddannelse/
kursus her på skolen.  
 
Vi behandler dine oplysninger efter  
databeskyttelsesforordningens  
artikel 13 og artikel 14.

 
Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du 
som udgangspunkt ret til,

• At få indsigt i de oplysninger, vi  
   behandler om dig

• At gøre indsigelse mod, at vi  
  behandler dine data på           

• At bede om at få urigtige oplysninger   
  om dig selv rettet

• I særlige tilfælde, at få dine  
  personoplysninger slettet  
  

Du kan læse mere om dine rettigheder  
i Datatilsynets vejledning om de  
registreredes rettigheder

 

Hvor stammer dine oplysninger fra?

SOSU Østjylland får de oplysninger, vi 
skal bruge til at behandle dine  
data fra dig eller din arbejdsgiver eller 
jobcenter.  
Vi kan også hente oplysninger i  
cpr-registret.

 
Opbevaring og videregivelse af dine 
oplysninger

Personoplysningerne er  
opbevaret sikkert hos vores leverandør.

 
Databeskyttelsesrådgiver /DPO

SOSU Østjylland har en  
databeskyttelsesrådgiver, der kan rådg-
ive generelt om reglerne om  
databeskyttelse. Du kan kontakte  
databeskyttelsesrådgiveren  
på DPO@IT-Supportcentret.dk. 

 
Klage til Datatilsynet

Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er 
utilfreds med den måde, vi behandler 
dine oplysninger på.

www.datatilsynet.dk 

SOSU Østjylland
SOSU Østjylland er en fusion af SOSU 
skolerne i Aarhus og Silkeborg. Skolen 
har afdelinger i Aarhus, Silkeborg og 
Skanderborg, og dækker Aarhus, Silke-
borg, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs, 
Samsø og Odder Kommune.

Afdelingen i Aarhus tilbyder både 
grundforløb og uddannelserne SOSU 
Hjælper, SOSU Assistent og  
Pædagogisk Assistent. 
Dertil kommer et bredt udvalg af 
kurser og efteruddannelse inden for 
både social- og sundhedsområdet og 
det pædagogiske område. 

Receptionens åbningstider 
Skolens reception er åben manag - 
torsdag fra kl. 07.30 - 14.30 og fredag 
kl. 7.30 - 14.00.

Kontakt:

SOSU Østjylland 
Hedeager 33, 8200  Aarhus N 
Mail: sosu@sosuoj.dk 
tlf: 87412626 
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