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Din aftale med os
Vi holder styr på din efter- og videreuddannelse
Din arbejdsgiver Københavns Lufthavne A/S (herefter ”CPH”) har indgået et samarbejde med AOF,
ZBC og TEC (herefter ”skolerne”), som går ud på at du som medarbejder får løbende efter- og
videreuddannelse tilrettelagt i samarbejde med CPH.
Skolerne behandler i visse situationer oplysningerne på vegne af CPH og under instruks herfra. I
andre situationer sker behandlingen til skolernes egne formål og der er derfor en række forhold,
som vi skal informere dig om iht. databeskyttelsesloven:
Dataansvarlige:
AOF, ZBC, TEC
Behandlingsgrundlag:
Behandlingsgrundlaget for at vi behandler dine oplysninger følger af persondataforordningens
artikel 6, stk. 1, litra B, i det oplysningerne er nødvendige for at levere løbende efter- og
videreuddannelse.
Oplysninger indhentet fra:
For at kunne efteruddanne dig har vi nemlig brug for nogle oplysninger, som vi dels får fra dig
selv, dels modtager fra din arbejdsplads og dels om nødvendigt fra øvrige myndigheder.
Vores oplysningspligt – data som vi benytter i forbindelse med din efter- og videreuddannelse:
Navn, Cpr.nr., tlf. nr. titel, uddannelsesniveau, oplysninger om evt. tildelt flexjob, løntilskud eller
anden form for støtte, oplysninger om arbejdstid (fuld- eller deltidsansat), oplysninger om
eventuel overenskomst, oplysning om timeløn samt uddannelses- og certificeringshistorik.
Vores formål med at bruge dine data:
For at vi i samarbejde med CPH kan administrere din efter- og videreuddannelse skal vi til formålet
bruge dine oplysninger i vores administrative system. Vi skal ligeledes bruge dine data til søgning
af refusioner f.eks. fra VEU og kompetencefonde på vegne af din arbejdsplads. For at refusionerne
er korrekte vil fravær indgå i behandlingen af dette formål.
I systemet registreres og opdateres din efter- og videreuddannelsesstatus løbende, ligesom vi på
dine vegne vil holde øje med, hvornår du skal have fornyet dine eventuelle beviser eller
certifikater.
Videregivelse:
Vi videregiver oplysninger til CPH og om nødvendigt til øvrige myndigheder, herunder kompetencer
og evt. kompetencebehov. For så vidt angår udstedelse af uddannelsesbevis eller certifikat vil vi
udover at sende det til dig, også udlevere disse dokumenter til din arbejdsplads.
Varigheden af behandlingen af dine data:
Varigheden af vores behandling af dine data vil bestå så længe du er ansat i CPH og har mulighed
for at tilmelde dig efter- og videreuddannelsesforløb hos os. Herefter vil dine data udelukkende
blive brugt i henhold til regnskabsloven.
Ovenstående er forudsætning for, at vi overhovedet systemmæssigt kan administrere din efterog videreuddannelse.
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Hvis du har bemærkninger til denne aftale, er du altid velkommen til at rette henvendelse til
sekretariatet på tlf. 32312092.
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