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

INTRODUKTION
Denne fortrolighedspolitik omhandler hvordan Tobias-Skolen bruger og beskytter
personlige informationer, som du afgiver til Tobias-Skolen via mail, brev, sms, via
formularer på vores hjemmeside www.tobias-skolen.dk, i forbindelse med
uddannelsesforløb - 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 11. maj 2020.

ACCEPT
Ved ansættelse, tilknytning som underviser, assistent og studerende på TobiasSkolen, deltager på kurser, retræter og andet, ved udfyldelse af
tilmeldingsformularer, brug af login på de 4 årgange eller besøg på tobias-skolen.dk i
øvrigt, accepterer du forholdene beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

TOBIAS-SKOLENS INDSAMLING AF DATA
Som studerende på uddannelsen til Spirituel Integrativ Krops- &
Psykoterapeut
Ansøgning
For at blive optaget på uddannelsen til Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeut
skal vi have en ansøgning fra dig. Denne findes på vores hjemmeside her
I forbindelse med ansøgningen vil du blive bedt om at indtaste oplysninger af
personlig karakter/følsomme personoplysninger. I den forbindelse beder vi dig om at
give dit samtykke til, at disse oplysninger opbevares. Samtykkeerklæringen er
frivillig, og ønsker du ikke at give samtykke til de angivne oplysninger, kan du
stadig ansøge om optagelse på uddannelsen.
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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 til 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.
Vi gemmer ansøgningen og de indtastede data sikkert i vores system (se nedenfor),
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.

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 og
betalingsmåde. Her afkrydses også feltet, at du er indforstået med, at 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.

Undervejs i din uddannelse
Når du er studerende på uddannelsen, vil undervisere løbende ajourføre oplysninger
om dig, der kan være relevant i forbindelse med dit forløb. Dette er at betragte som
følsomme personoplysninger, og i dette vil du blive bedt om at give frivilligt
samtykke forinden.
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Opbevaring af dine oplysninger som studerende.
Når du er studerende på Tobias-Skolen, bliver dine oplysninger opbevaret i systemer
anført nedenfor.
Vi opbevarer alle dine oplysninger i 5 år efter endt uddannelse. Dette for at kunne
støtte dig videre i din personlige og faglige rejse som psykoterapeut, ligesom det kan
være relevant i forhold til senere efteruddannelsesforløb på skolen.
Da samtykkeerklæringen til opbevaring af de følsomme personoplysninger er
frivilligt, kan du bede om at få disse oplysninger slettet, når du ønsker det.
Dog skal vi opbevare visse oplysninger i 5 år plus indeværende år - i henhold til
Skattelovgivningen. Det drejer sig om dit navn, mailadresse, adresse og økonomiske
transaktioner.

Deltagelse på kurser, retræter og gruppeforløb på Tobias-Skolen.
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. Disse
oplysninger bliver du bedt om at give samtykke til. Dette samtykke er frivilligt og er
således ikke et krav for din deltagelse.

Opbevaring af dine oplysninger som deltager på kurser, retræter og
forløb.
Når du deltager på retræter, kurser og gruppeforløb, bliver dine oplysninger
opbevaret i systemer anført nedenfor.
Vi opbevarer alle dine oplysninger i 1 år efter afsluttet forløb. Dette for at kunne
støtte dig videre i din personlige rejse, ligesom det kan være relevant i forhold til
eventuelt senere forløb på skolen.
Da samtykkeerklæringen til opbevaring af de følsomme personoplysninger er
frivilligt, kan du bede om at få disse oplysninger slettet, når du ønsker det.
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Visse oplysninger opbevares i 5 år plus indeværende år - i henhold til
Skattelovgivningen. Det drejer sig om dit navn, mailadresse, adresse og økonomiske
transaktioner.

Ansættelse på Tobias-Skolen
Ansøgninger
Når du søger om job på Tobias-Skolen, vil vi opbevare din ansøgning i maks. 6
måneder. Dette for at kunne vende tilbage til dig, hvis der viser sig en relevant
mulighed for ansættelse.

Ved ansættelse
Ved ansættelse på Tobias-Skolen vil din ansøgning blive gemt sammen med dine
øvrige oplysninger.
Alle informationer, der er relevante for din ansættelse gemmes i vores systemer og i
vores lønsystem (se nedenfor).
Når du er ansat som medarbejder skal vi ligge inde med dit navn, adresse,
telefonnummer, cpr-nummer, kontonummer samt din mailadresse.
Nogle informationer kan eventuelt bruges til hjemmeside, intranet m.v. – inklusiv
billeder.
Disse bliver du bedt om samtykke til. Dette samtykke er frivilligt og er ikke et krav
for at blive ansat på Tobias-Skolen.

Opbevaring af dine oplysninger som ansat på Tobias-Skolen.
Vi opbevarer dine oplysninger i systemer anført nedenfor.
Vi opbevarer alle dine oplysninger i 6 måneder efter afsluttet samarbejde.
Da samtykkeerklæringen til opbevaring af de følsomme personoplysninger er
frivilligt, kan du bede om at få disse oplysninger slettet, når du ønsker det.
Visse oplysninger opbevares i 5 år plus indeværende år - i henhold til
Skattelovgivningen. Det drejer sig om dit navn, mailadresse, adresse og økonomiske
transaktioner.
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Underviser på Tobias-Skolen
Ansøgninger/henvendelser
Når vi indgår i dialog om eventuel tilknytning som underviser på Tobias-Skolen, vil
vi opbevare vores korrespondance i maks. 12 måneder. Dette for at kunne vende
tilbage til dig, hvis der viser sig en relevant mulighed for samarbejde.

Samarbejde
Når du tilknyttes/indgår i samarbejde om undervisning på Tobias-Skolen, vil vi ligge
inde med oplysninger, der er relevant for samarbejdet. Oplysningerne opbevares i
vores systemer, som anført nedenfor.
Det drejer sig om;
Menneskelig og faglig erfaring, uddannelse, alder, billede og beskrivelse af dig, som
du selv udfærdiger.
Mange af disse oplysninger vil ligge tilgængelig på vores hjemmeside og blive
kommunikeret til vores nuværende, kommende og tidligere studerende. Dette vil du
modtage en samtykkeerklæring til, som er frivillig.

Opbevaring af dine oplysninger som underviser på Tobias-Skolen.
Data bruges i forbindelse med vores økonomisystem, til at komme i kontakt med dig
og for at studerende og andre kan se, hvem der er med til at tegne skolen og vores
uddannelse i øvrigt.
Oplysninger der er nødvendige for vores økonomisystem opbevares i 5 år plus
indeværende år.
Øvrige oplysninger betegnes som følsomme personoplysninger og du bliver bedt om
at give samtykke til indhentning, opbevaring og offentliggørelse som beskrevet
ovenfor, i forbindelse med samarbejdet. Dette samtykke er frivilligt og er ikke et krav
for at samarbejde med Tobias-Skolen. Alle oplysninger bliver opbevaret som
nedenfor anført.

Henvendelser via E-MAIL og SMS
Hvis du vælger at ansøge, tilmelde eller forespørge om uddannelse, kurser, retræter
eller gruppeforløb via vores e-mail eller via SMS, gælder samme betingelser som
beskrevet ovenfor, alt efter hvilken kategori du tilhører.
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Henvendelser, der ikke henfører til ovenstående kategorier, bliver slettet efter 30
dage. SMS bliver slettet straks.
Skulle det skønnes nødvendigt i forhold til vurdering om eventuel senere opstart på
uddannelse, kursus, retræte eller forløb, gemmes de i vores sikre systemer herunder,
til dette er afklaret.

Nyhedsbrev
Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev, bliver du bedt om dit navn og din mailadresse. Vi sender nyhedsbrev ud med jævne mellemrum, hvor du også vil få tilbudt
muglighed for at deltage i forskellige kurser og uddannelsen på skolen.
Du kan til enhver tid selv framelde dig nyhedsbrevet igen via link, der fremgår af
hvert udsendt nyhedsbrev.

TREDJEPARTSTJENESTER
Tobias-Skolen benytter enkelte tredjepartstjenester i forhold til behandling af de
oplysninger, vi opbevarer om dig.
Alle personlige informationer, der 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.
Economic
www.economic.dk
Betingelser og privatlivspolitik
Dinero
www.dinero.dk
Betingelser kan læses her
Mono
www.mono.net
Betingelser og privatlivspolitikpolitik her
Mailchimp
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www.mailchimp.com
Betingelser og privatlivspolitik findes her
EasyMe
www.easyme.dk
Betingelser og privatlivspolitik findes her
Microsoft office 365 (OneDrive og Outlook365)
www.microsoft.dk
Betingelser for Office 365 kan læses her
Zoom
www.zoom.us
Betingelser for zoom kan læses her.
Data hos Zoom kan være hostet i et 3. land (forskellige stater i USA)
Vi benytter Zoom til online-kurser, webinarer, enkelte supervisioner samt
undervisning i nødssituationer)
Ymlp.com
www.ymlp.com
Betingelser kan ses her
Systemet bruges til at sende nyhedsbreve ud.

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.
Alle data opbevares i vores IT-systemer, 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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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.
Du kan se i formularen på vores hjemmeside, hvilke cookies, vi indhenter.

FACEBOOK
Tobias-Skolen og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du
besøger virksomhedens Facebook-sider ("fansider"). Formålet med behandlingen er
at kunne markedsføre mig over for potentielle kunder, dele relevant viden omkring
skolen og psykoterapi generelt, besvare henvendelser og lignende beslægtede
formål.
Den konkrete Facebook-side administreret af Lene Ince, Skoleleder er:
https://www.facebook.com/tobiasskolen/
Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og
tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om
persondata. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har du også som besøgende
på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt,
retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger på facebook
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en
interesseafvejning, reglerne for lovlig behandling jf Artikel 6, stk. 1 f i
Persondataforordningen. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er
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påkrævet. Dette vil blive indhentet særskilt i de tilfælde, det er nødvendigt i forhold
til lovgivningen.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn, mailadresse,
telefonnummer i det omfang, det fremkommer på facebook. Modtager vi følsomme
oplysninger/ særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer
til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil blive videregivet i det omfang, Facebook gør
brug af denne mulighed og vi er bevidste om, at vi som indehaver af firmaside på
Facebook ikke har kontrol over dine data.

Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv
på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på
siden så længe denne eksisterer. Du kan som afgiver af oplysningerne altid gøre
indsigelse i forhold til interesseafvejningen, og du kan altid bede om at få slettet
eventuelle opslag eller ”tags” der er foretaget på siden om og fra dig.

Automatiske afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af
personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af
automatiske afgørelser og profilering.

Se i øvrigt Facebooks Datapolitik her:
https://www.facebook.com/privacy/explanation?hc_location=ufi
Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at
besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os
at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

KONTROL AF DINE PERSONLIGE INFORMATIONER
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.
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Hvis og når vi bliver opmærksom på, at der er ændringer i dine oplysninger, retter vi
disse til hurtigst muligt.

Sletning og eventuel videregivelse af informationer
Data opbevares som beskrevet ovenfor under hver enkelt kategori.
Ønsker du at få slettet dine oplysninger inden de angivne tidspunkter, 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.

KONTAKT TOBIAS-SKOLEN
Hvis du har spørgsmål eller forslag vedrørende vores privatlivspolitik er du
velkommen til at kontakte os via mail på: dorteeldrup@tobias-skolen.dk
Tobias-Skolens postadresse:
Tobias-Skolen
Hesselhøjvej 3
8370 Hadsten

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@tobias-skolen.dk
Du kan til enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset
behandlingen af dine personoplysninger.
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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

