Oplysning om behandling af personoplysninger i FGU
Matematiktest
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Hvem er dataansvarlig?

Uddannelsesinstitutioner er dataansvarlige for behandling af personoplysninger i FGU Matematiktest.
Styrelsen for It og Læring er databehandler for behandling af personoplysninger i FGU Matematiktest.
Registrerede personer kan kontakte den uddannelsesinstitution, som behandler ens personoplysninger, hvis man ønsker at vide mere om de personoplysninger som institution behandler om en.
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Formålene med behandlingen af personoplysninger

 Vejledende Matematiktest til FGU er udviklet til brug for vejledning
af FGU-elever i forhold til deres matematikfærdigheder. Målgruppen er 15-25-årige, der ikke er i gang med eller har en ungdomsuddannelse, og som ikke er i arbejde.
 Testen kan anvendes af skolen som grundlag for at screene elever i
matematik i forhold til FGU’s G-niveau, således at elever, der indledningsvis har for lavt niveau til at få udbytte af FGU’s G-niveau,
kan henvises til FGU’s introducerende niveau i matematik.
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger:
 Kravet om deltagelse i en obligatorisk test følger af FGU-bekendtgørelsens § 35 stk. 11, hvoraf det fremgår, at der foretages en vurdering af elevens matematikfaglige niveau ved uddannelsesstart. På
baggrund af testresultatet træffes afgørelse om, om der skal henvises
til FGU’s introducerende niveau i matematik.
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Kategorier af personoplysninger

Der behandles følgende kategorier af personoplysninger:
 navn, unilogin og skoletilhørsforhold.
 Der registreres også elevens testresultat og besvarelser. Testvejlederen og denne institutionsforhold identificeres via unilogin.
 Systemet har fritekstfelter, som kan indeholde almindelige persondata. De benyttes, hvis man registrerer en bruger fremfor at

1

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209341

logge ind med et eksisterende unilogin. I fritekstfelterne registreres skoletilhørsforhold, navn, selvvalgt brugernavn og kodeord.
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Modtagere eller kategorier af modtagere

Personoplysninger i FGU Matematiktest videregives ikke.
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Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS.
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Hvor stammer personoplysninger fra?

Personoplysningerne kommer ind i systemet fra unilogin, hvis eleven eller testvejlederen logger ind herigennem.
Hvis brugeren selv opretter sig, stammer personoplysningerne fra brugerens egen indtastning.
Testresultater beregnes på baggrund af brugerens besvarelser i systemet.
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Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares ét år i FGU Matematiktest.
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Automatiske afgørelser i FGU Matematiktest

Det er FGU institutionslederens opgave at foretage løbende evaluering
af elevernes udbytte af undervisningen.
Testresultatet danner grundlag for institutionslederens løbende vurdering. Den løbende vurdering tager hensyn til elevens faglige, personlige
og sociale udvikling, og således ikke udelukkende på baggrund af testresultatet. Der foretages derfor ikke automatiske afgørelser på baggrund af
testresultatet i FGU Matematiktest.
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Registreredes rettigheder

Er man forpligtet til at afgive oplysninger?
FGU institutioner er lovmæssigt forpligtet til at vurdere elevernes matematikfærdigheder ved gennemførelse af en test før eleverne kan starte på
uddannelsen. Institutionerne er ikke forpligtet til at anvende BUVMs
FGU Matematiktest og de kan vælge at bruge et andet test-værktøj. Testen stilles til rådighed for institutioner, så de kan anvende den, hvis de
har behov.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Eleven har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om eleven.
Det kan man gøre ved at henvende sig til testvejlederen, der kan logge
ind og se resultaterne af testen.
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Ret til berigtigelse (rettelse)

Man har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet. Hvis eleven
mener, at elevens skole eller vejleder har registreret urigtige oplysninger,
skal eleven kontakte skolen eller testvejlederen.

Ret til sletning

Man har ret til at få slettet oplysninger om sig selv, når der ikke længere
er brug for oplysningerne til varetagelse af styrelsens eller skolens opgave, og når de ikke længere er relevante for tilrettelæggelse af elevens
uddannelsesforløb. FGU Matematiktest sletter derfor elevers oplysninger
efter et år.

Ret til begrænsning af behandling

Man har som udgangspunkt ret til at få begrænset behandlingen af elevens personoplysninger. FGU Matematiktest behandler dog kun personoplysninger til varetagelse af de opgaver, som ved lov er pålagt styrelsen
og uddannelsesinstitutionerne, så længe man er under uddannelse hos en
FGU institution.

Ret til indsigelse

Man har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine
personoplysninger. Man kan dog ikke gøre indsigelse mod den del af behandlingen, der følger af lovgivningen.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Retten til dataportabilitet gælder, når en bruger anmoder om, at data
overføres fra én dataansvarlig til en anden i forbindelse med skift af tjenesteudbyder på forbrugerretligt grundlag. Der er ikke lovkrav om at anvende FGU Matematiktest, hvorfor det står institutionerne frit for at
vælge en anden test/udbyder af test. Elever på FGU kan i den forbindelse bede om, at få deres oplysninger transmitteret til et andet system,
såfremt det er foreneligt med institutionens arbejde med at evaluere elevens færdigheder.
Man kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som kan finder på www.datatilsynet.dk.
4. Klage til Datatilsynet
Man har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man er utilfreds
med den måde ens personoplysninger behandles.
Man finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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