PERSONDATAPOLITIK
Registrering
For at du kan indgå en Studieaftale med skolen, skal du lade dig registrere med følgende:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, valgt uddannelse og studiestartsdato.
Alle dine informationer opbevares af skolen i forhold til administration af løbende ydelser
under studieforløbet.
Under dit studieforløb opbevares desuden e-mailkorrespondance mellem dig og skolen,
evalueringer af dine projekter samt data vedrørende dit studieforløb (studiestart, studiepause
mm.).


Dine persondata vil ikke blive videregivet til anden part.



Dine persondata bruges udelukkende af skolen.



Dine persondata opbevares krypteret af skolen.



Dine persondata er på skolens hjemmeside og studie intra krypteret.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder i forhold til vores
behandling af dine data. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte skolen.
Dataansvarlig: Mads Ludvigsen.
Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i alle de oplysninger, som vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse
Du har ret til, at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet.
Ret til sletning
Du har ret til, at få slettet den data, som skolen opbevarer.
Persondata opbevares i henhold til bogføringsloven, i 5 år efter modtagelse af din sidste betaling.
Ret til indsigelse
Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til – af grunde, der vedrører den
pågældendes særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af sine
personoplysninger.

Du kan læse mere om alle dine rettigheder i ’Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder’, som du finder på www.datatilsynet.dk.

ARKITEKTSKOLEN FOR INDRETNINGSDESIGN
INFO@ARKITEKTSKOLEN.COM
TLF. +45 70 20 42 60

PERSONDATAPOLITIK
Hjemmeside
Skolens hjemmeside og studie intra er krypteret.
Tilmeldingsformularen og kontaktformular transmitteres krypteret.

Onlinebetaling
Online betaling sker gennem Quickpays betalingssystem og foregår via en krypteret SSL
forbindelse.

Cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere.
En cookie er en lille bid information om brugeren i form af en .txt-fil, som udveksles mellem din
browser og skolens server.
På www.arkitektskolen.com og www. arkitektskolen.se, anvendes log statistik og cookies med det
formål at optimere funktionaliteten på websitet samt at skabe øget brugervenlighed.
Cookies er ikke et program og kan ikke overføre virus.
Du kan både slette og styre administrationen af cookies på din computer igennem den
webbrowser, som du anvender.
Skolens site benytter 2 typer cookies:
Session cookies
Session cookies, der sættes af websitet, bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på
siden og huske om du f.eks. er logget ind.
Google Analytics
Information om websitets brug af cookies fra Google Analytics – indsamling af trafikdata
(ej person henførebare) på sitet.
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