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TOBIAS-SKOLEN - FORTROLIGHEDSPOLITIK
HVILKE DATA BENYTTER VI, OG HVORDAN BRUGER VI DEM?

1. Introduktion
Denne fortrolighedspolitik omhandler hvordan Tobias-Skolen bruger og beskytter personlige
informationer, som du afgiver til Tobias-Skolen via vores hjemmeside www.tobias-skolen.dk - eller
via login til sider for studerende på Tobias-Skolen.
Alle personlige informationer, som du afgiver til Tobias-Skolen, vil kun blive brugt i henhold til
denne fortrolighedspolitik.
Vi vil løbende opdatere vores fortrolighedspolitik efter behov, og vi opfordrer dig til løbende at
holde dig opdateret vedrørende vores fortrolighedspolitik ved at besøge denne side.
Denne version af fortrolighedspolitikken er sidst opdateret maj 2018.

2. Accept
Ved udfyldelse af tilmeldingsformularer, brug af login på de 4 årgange eller besøg på tobiasskolen.dk i øvrigt, accepterer du forholdene beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

3. Tobias-Skolens indsamling af data
a. Data indsamlet ved ANSØGNING til uddannelsen til Spirituel Integrativ Krops- &
Psykoterapeut
I forbindelse med din ansøgning, udfylder du et ansøgningsskema, som du finder her.
Felterne i ansøgningen udfyldes med:
Navn, fødselsår, adresse, telefon, mail, uddannelsesmæssig baggrund, relevant
erhvervserfaring, relevant livserfaring, personlige udviklingsforløb, eventuel medicinsk
behandling, eventuel psykiatrisk behandling, motivation for at starte på uddannelsen, dine
forventninger til uddannelsen samt eventuelle bekymringer i forhold ti at starte.
Efter udfyldelse af ansøgningen, vil du blive kontaktet med henblik på en personlig
optagelsessamtale. Oplysningerne i ansøgningsformularen bruges sammen med en
efterfølgende optagelsessamtale, til at vurdere, hvordan Tobias-Skolens undervisere og leder
kan støtte dig bedst muligt igennem uddannelsen. Samtidig er oplysningerne med til at støtte
op om en vurdering af, om du er klar til at gennemgå en så dyb og transformerende rejse, som
denne uddannelse er.
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Vi gemmer ansøgningen og de indtastede data sikkert i vores system, så vi i forbindelse med
din uddannelse, kan støtte dig videre. Hvis du ikke påbegynder uddannelsen, vil de indtastede
data blive slettet umiddelbart efter beslutningen.
b. Data indsamlet ved TILMELDING til uddannelsen til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut
Efter afholdt optagelsessamtale, kan du tilmelde dig uddannelsen. Tilmeldingen udfyldes med
følgende data:
Navn, adresse, fødselsår, telefon, mail, tilmelding til holdnummer, startdato, betalingsmåde.
Her afkrydses også feltet, at du er indforstået med, tilmelding og betaling er bindende for
indeværende skoleår. Desuden kan du beskrive, hvis du har lavet en individuel aftale om
betaling, inden tilmeldingen.
Disse data bruges til at identificere dig i forhold til vores økonomisystem, vores administrative
system med holdsammensætninger m.v. Ligeledes bruges oplysningerne til at komme i kontakt
med dig, når det er nødvendigt undervejs i din uddannelse.
c. Data indsamlet ved TILMELDING TIL KURSER; RETRÆTER OG GRUPPEFORLØB på TobiasSkolen.
Når du tilmelder dig kurser, retræter eller gruppeforløb på Tobias-Skolen, udfylder du
forskellige felter, alt efter, hvilket kursus eller retræte, der er tale om.
Alle informationer er som udgangspunkt med til at identificere dig i forhold til vores
økonomisystem, vores administration af hold og grupper og muligheder for at komme i
kontakt med dig undervejs.
Mere personlige og følsomme oplysninger tjener til at hjælpe undervisere, psykoterapeuter og
skoleleder til at støtte dig bedst muligt undervejs i forløbet.
d. Henvendelser via E-MAIL
Hvis du vælger at ansøge, tilmelde eller forespørge om uddannelse, kurser, retræter eller
gruppeforløb via vores email, gælder samme betingelser som beskrevet i punkterne 3.a-3.c.
e. Alle oplysninger angivet i punkterne 3.a – 3.d behandles fortroligt og er kun tilgængelig for
personer, der er tilknyttet de forskellige forløb. Det gælder specifikke undervisere,
gruppeledere, psykoterapeuter samt assistenter. Dataene opbevares i vores IT-system, der er
sikkert og beskyttet med password. Alle undervisere, assistenter, gruppeledere samt
skoleleder har underskrevet en fortrolighedserklæring i forhold til alt, hvad de kommer i
berøring med i forbindelse med Tobias-Skolens aktiviteter, der indebærer personfølsomme
data.
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4. Tredjepartstjenester
Tobias-Skolen benytter enkelte tredjepartstjenester i forhold til behandling af de oplysninger, vi
opbevarer om dig.
Alle personlige informationer, som videregives til tredjepartstjenester, vil blive opbevaret i
overensstemmelse med disse tredjeparters fortrolighedspolitik.
Du kan se vores samarbejdspartnere/tredjepartstjenester her sammen med deres betingelser og
fortrolighedspolitik.
Dinero
www.dinero.dk
Betingelser kan læses her
Mono
www.mono.net
Betingelser og fortrolighedspolitik her
Mailchimp
www.mailchimp.com
Betingelser og fortolighedspolitik findes her
Microsoft office 365
www.microsoft.dk
Betingelser for Office 365 kan læses her

5. Sikkerhed
Vi tager din sikkerhed meget alvorlig. Alle brugerinformationer opbevares i databaser, som er
sikret af en bred vifte af kontrollerede branchestandarder. Der er dog ingen virksomhed, heller
ikke Tobias-Skolen, som kan eliminere enhver form for sikkerhedsrisici i forbindelse med
transmissioner af personlige informationer via online transaktioner, og disse sker derfor på
brugerens eget ansvar.
Bemærk: Du er personligt ansvarlig for sikker og fortrolig opbevaring af den adgangskode, som du
har valgt til et eller flere login på Tobias-Skolens hjemmeside.
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5. Cookies
En cookie er en lille fil, som beder om tilladelse til at placere sig på din computers harddisk. De
fleste browsere tillader cookies som en standardindstilling. Cookies tillader webapplikationer at
svare dig som individ ved at genkende dine indstillinger - både brugerdefineret og lokalt defineret.
Ved at acceptere cookies på vores hjemmeside, accepterer du også ovenstående. De fleste
browsere accepterer automatisk cookies, men du kan normalt opdatere dine browserindstillinger
for at afvise cookies. Dette kan måske betyde, at du ikke kan udnytte vores hjemmeside og andre
websiders services fuldt ud.
En cookie giver hverken adgang til din computer, eller til andre personoplysninger, udover de data,
som selv måtte vælge at dele med os.

6.

Kontrol af dine personlige informationer

a. Opdatering af dine personlige oplysninger
Du kan til enhver tid skrive til Dorte Eldrup på dorteeldrup@tobias-skolen.dk for at sikre, at vi
har de korrekte data liggende om dig.
Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter vi disse til
hurtigst muligt.
b. Sletning og eventuel videregivelse af informationer
De data, der er nødvendige i forhold til vores økonomisystem, opbevares i henhold til
lovgivningen i 5 år. Herefter vil de blive slettet.
Alle øvrige data opbevares i 3 år efter, at du har afsluttet et forløb på Tobias-Skolen.
Begrundelsen for dette er, at bevare muligheden for at støtte din videre udvikling, hvis det
viser sig nødvendigt, enten i form af gentagelse af kurser, retræter eller moduler på
uddannelsen, eller i form af personlig kontakt og spørgsmål, der kan dukke op hen ad vejen.
Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden 3 år efter afsluttet forløb, kan du skrive til Dorte
Eldrup på dorteeldrup@tobias-skolen.dk - herefter vil de blive slettet hurtigst muligt.
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre, med mindre det bliver os pålagt i henhold til
lovgivningen, eller hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til videregivelse.
Såfremt vi videregiver information omkring dig til tredjeparter udover ovenstående vil vi
meddele dig dette.
I tilfælde af samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.
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7. Kontakt Tobias-Skolen
Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende vores fortrolighedspolitik er du velkommen til at
kontakte os via mail på: dorteeldrup@tobias-skolen.dk
Tobias-Skolens postadresse:
Tobias-Skolen
Hesselhøjvej 3
8370 Hadsten

8. Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi
opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på dorteeldrup@tobiasskolen.dk
Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger.
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet,
Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

