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Oplysningspligten i Ordblindetesten
Oplysningerne i dette dokument er alene til orientering. Du behøver ikke
at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Generelt om reglerne for behandling af personoplysninger
Kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner er dataansvarlige for
behandling af dine personoplysninger i Børne- og Undervisningsministeriets ordblindetest, Ordblindetesten (herefter Ordblindetesten). Dataansvaret er nærmere beskrevet i Cirkulæreskrivelse om Styrelsen for It og
Lærings opgaver som databehandler for systemet Ordblindetesten.
Styrelsen for It og Læring (herefter STIL) behandler dine personoplysninger i Ordblindetesten som databehandler for de nævnte dataansvarlige. Behandlingen sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets 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 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).

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner er dataansvarlige for
behandling af dine personoplysninger i Ordblindetesten, hvis du er elev i
en folkeskole, fri grundskole, en forberedende grunduddannelse (FGU),
ungdomsuddannelse, efter- og fri fagskole, du er deltager i ordblindeundervisning for voksne (OBU), er kursist på en almen voksenuddannelse
(AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og Træningsskolernes arbejdsmarkedsuddannelser
(TAMU) eller er studerende på en videregående uddannelsesinstitution.
Du kan kontakte den kommune, region eller uddannelsesinstitution, som
behandler dine personoplysninger, hvis du ønsker at vide mere.
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2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, kan du kontakte den pågældende kommune, region, eller uddannelsesinstitutions databeskyttelsesrådgiver.
Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger
De dataansvarlige behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Ordblindetesten er et redskab til at identificere ordblindhed blandt elever, studerende og kursister, som viser tegn på ordblindhed. Du skal derfor kun testes, hvis der er mistanke om ordblindhed.
Testen skal medvirke til at sikre, at ordblinde personer kan deltage ligeværdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af deres læsevanskeligheder.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af:
Diverse institutionslove, folkeskoleloven, friskoleloven, gymnasieloven,
hhx og htxloven, hf-loven, erhvervsuddannelsesloven, lov om efterskoler
og frie fagskoler, SPS-loven og Bekendtgørelse af lov om forberedende
voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne (LBK nr. 96 af
26/01/2017).
4. Kategorier af personoplysninger
De dataansvarlige behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Der er tale om almindelige personoplysninger som navn, adresse, institutionstilknytning, CPR-nummer og Unilogin samt følsomme personoplysninger om ordblindediagnose og testresultat.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Data videregives ikke til tredjeparter.
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Hverken de dataansvarlige eller STIL som databehandler for de dataansvarlige overfører dine personoplysninger til tredjelande, herunder internationale organisationer.
7. Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Kun testvejledere på den uddannelsesinstitution, hvor du er tilknyttet,
kan tilgå Ordblindetesten. Testvejlederen skal have adgang via UNI-login
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og NemID for at tilgå testen og data. Oplysningerne i testen sker ved din
besvarelse. Derudover hentes information om navn, klasse og skole-/uddannelsestilhørsforhold via UNI-Login.
8. Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares hos STIL som databehandler.
Testresultat, herunder oplysninger om ordblindhed slettes automatisk 15
år efter, at testen er foretaget. Hvis oplysningerne ønskes slettet før 15
år, skal du (eller dine forældre/værge) henvende dig til Børne- og Undervisningsministeriet, jævnfør kontaktoplysningerne i Vejledning til Ordblindetesten.
Den forholdsvis lange periode skyldes et ønske om, at du kun udfører én
test med Ordblindetesten i dit uddannelsesforløb. Testresultatet følger
dig gennem hele uddannelsesforløbet, og der skal udfyldes en samtykkeerklæring, før at en ny uddannelsesinstitution må tilgå testresultatet.
Ved anvendelse af Ordblindetesten sker der en profilering af dig som
testdeltager, ift. om du er ordblind eller ej. Der træffes dog ikke nogen
automatisk afgørelse om støtte på baggrund af testresultatet. Dette sker
først ved din skoles vurdering af din ordblindetest, for så vidt angår folkeskolerne, eller når testresultatet uploades i et andet it-system, SPS
2005, for så vidt angår området for frie grundskoler og frie kostskoler,
forberedende grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelser, samt videregående uddannelser og efter- og videreuddannelses-området i regi af
Børne- og Undervisningsministeriet (almen voksenuddannelse (AVU),
forberedende voksenuddannelse (FVU), ordblindeundervisning for
voksne (OBU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og Træningsskolernes arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)). På grundlag af data i SPS
2005 vil en sagsbehandler træffe afgørelse om støtte.
9. Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis du ikke er myndig, er det en forudsætning for foretagelse af en test
med Ordblindetesten, at dine forældre eller værge udfylder en samtykkeerklæring.
Du har til enhver tid ret til at meddele, at du trækker dit samtykke tilbage, hvorefter
du ikke vil skulle tage testen.
Hvis du har gennemført testen, kan du ikke trække dit samtykke tilbage.
10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold
til de dataansvarliges behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Når du tager testen, har du altid ret til at få en kopi af denne fra den uddannelsesinstitution, der har iværksat testen. Derudover kan du efterfølgende få en kopi
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af testen ved at henvende dig til den uddannelsesinstitution, hvor du er
registreret med dit UNI-Login.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Dette sker ved,
at du henvender dig til den uddannelsesinstitution, der er dataansvarlig
for den test, du har gennemført, jf. ovenfor under afsnit 1.

Ret til sletning

Se ovenfor under afsnit 8.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger
begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må den dataansvarlige 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 den dataansvarliges
ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
11. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med
den måde, den dataansvarlige behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
* Europa-Parlamentets 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 og om
ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1 fremgår det, at den
dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.
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