
 

 

Privatlivspolitik for sociale medier (’SoMe’) 
 

Privatlivspolitik 

 
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Aarhus HF og VUC indsamler og bruger de 
personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores sociale 
medier (’SoMe’) og anvender de forskellige funktioner, som tjenesterne tilbyder. 
 
Aarhus HF & VUC (’vi’) benytter sig af Facebook og Instagram. Her kan du læse skolens 
retningslinjer for brugen af de forskellige platforme. 
 

1. Indsamling af personoplysninger 

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag 

3. Samtykke 

4. Dine rettigheder 

5. Ændringer af privatlivspolitikken 

6. Kontakt  
 

1. Indsamling af personoplysninger 
Henvender du dig til Aarhus HF & VUC via SoMe, behandler vi dit navn/brugernavn og 
indholdet af din henvendelse. 
 
Vi anvender kun dine oplysninger: 

 for at kunne forvalte de henvendelser og de indlæg, vi får fra dig, med de 
hensigter at behandle din forespørgsel, og 

 efter du har indvilliget i, at vi må dele dem på sociale medier, f.eks. i forbindelse 
med aktiviteter og arrangementer.  

 
Dette gøres på grundlag af dit samtykke, enten gennem din henvendelse til os via SoMe 
eller din godkendelse af, at vi må offentliggøre oplysninger om dig. 
 

 Cookies 
På vores hjemmeside linker vi videre til vores profiler på sociale medier og giver dig 
muligheden for selv at dele indholdet fra din profil. Når du klikker på et link til et socialt 

medie, kan der blive sat cookies og dermed udvekslet data mellem dig og det sociale medie, 
herunder din IP-adresse mv., som det sociale medie vil kunne henføre til din profil. 
 
Den enkelte SoMe-platform har oplysninger om dig (køn, alder, geografi og interesser). 
Hvordan det sociale medie behandler dine personoplysninger, ligger uden for vores kontrol 
og er udelukkende et forhold mellem dig og det sociale medie. 
 
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag 
 
Når vi bruger personoplysninger på sociale medier, gør vi det på følgende måder: 
 



 

 

 Vi håndterer dine oplysninger for at kunne administrere henvendelser og 
indlæg med det formål at besvare din henvendelse. 

 
Når vi målretter vores indhold, er det med baggrund i den viden, SoMe-platformene har 
om dig (køn, alder, geografi og interesser). Vi har kun adgang til oplysningerne i anonym 

form, og du kan altså ikke identificeres på baggrund af oplysningerne. 
 
Vi arkiverer ikke spørgsmål eller kommentarer på Facebook eller Instagram. Hvis du 

kommenterer eller stiller spørgsmål, skal du vide, at vi ikke gemmer din henvendelse og 
det eventuelle svar, vi måtte give. Vi sagsbehandler således ikke på Facebook og Instagram 
og betragter i øvrigt kommentarer på SoMe som meningstilkendegivelser fremfor 

henvendelser. 
 
Henvendelser, der ønskes besvaret, skal rettes til Aarhus HF & VUC via 

kontaktoplysningerne på hjemmesiden og vil blive behandlet som almindelige 
kursisthenvendelser, der journaliseres. 
 

Vi følger andre profiler/konti/sider på de to platforme for at holde os orienteret. De 
profiler/konti/sider, vi følger, er ikke udtryk for enighed eller sympati med de holdninger, 
der kommer til udtryk på de relevante profiler. Ligeledes er reposts og like ikke 

ensbetydende med enighed, men udtryk for et ønske om at ville dele information eller 
materiale. 
 

Vores profiler på Facebook og Instagram monitoreres og redigeres inden for normal 
kontortid. 

 

3. Samtykke 
 
Grundlaget for vores brug af dine personoplysninger på sociale medier vil typisk være dit 
samtykke. Enten gennem din henvendelse til os gennem de sociale medier eller din 
tilladelse til, at vi må offentliggøre oplysninger om dig her. 
 
Oplysninger om dig bliver som udgangspunkt slettet, vi når vi ikke længere har brug for 
dem. 
 
Dog vil offentliggjort indhold være synligt på SoMe og dine henvendelser ligge tilgængelige, 
så længe det pågældende sociale medie tillader det. 
 
4. Dine rettigheder 

 
Når vi behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder, som du kan læse mere 
om her: Privatlivspolitik 

 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen 
til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 6 nedenfor). 
 

https://aarhushfogvuc.dk/sites/default/files/260421_privatlivspolitik_web_0.pdf


 

 

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os 
tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn 
og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på 
din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.  
 
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, 
som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive 
en klage til:  
 
Datatilsynet 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Telefon: 3319 3200 
E-mail: dt@datatilsynet.dk  
  
5. Ændringer af privatlivspolitikken 

 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer 
i lovgivningen, nye tekniske løsninger, eller nye og forbedrede funktioner. 
 

6. Kontakt 
 
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har 
registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du 
kontakte os som angivet nedenfor: 
  
Aarhus HF og VUC 
CVR-nr. 29553777 

Dalgas Avenue 2 
8000 Aarhus C  
Telefon: 8732 2500 
E-mail: mail@aarhushfogvuc.dk  

 
 

***** 
Aarhus, april 2021 
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