
Oplysningspligt ifm. statistik på baggrund af eksamensbesvarelser i 

Multitest 

Det centrale efteruddannelsesudvalg behandler dine oplysninger til 

brug for statistik 

1. TUR er den dataansvarlige 

Transporterhvervenes Uddannelser (TUR) er det centrale 
efteruddannelsesudvalg inden for transportbranchen, og er dataansvarlig 
for behandlingen af de personoplysninger, som de anvender til statistik. 

Deres kontaktoplysninger er: 
 

Transporterhvervenes Uddannelser 
Vesterbrogade 6D, 4., 1780 København V 
CVR-nr.: 12852940 
Telefon: 35 87 87 00 
Mail: tur@tur.dk  

 
Hvis du har spørgsmål til deres behandling af dine oplysninger, er du altid 
velkommen til at kontakte dem  
 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine 

personoplysninger 

TUR behandler dine personoplysninger til at udarbejde statistik over 
prøvebesvarelser inden for arbejdsmarkedsuddannelserne til brug for 
vurdering af kvalitet og undervisning.  

 
Dine oplysningerne indgår kun i anonymiseret form i statistikken.  
 
Retsgrundlaget for TUR’s behandling af dine personoplysninger følger af 
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (opgave i samfundets 
interesse) samt databeskyttelseslovens § 11 (om cpr-nummer).  

3. Kategorier af personoplysninger 

TUR behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
 Almindelige oplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, cpr-

nummer, eksamensbevarelse og eksamensresultat 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

TUR videregiver ikke dine personoplysninger til andre.  

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

TUR har modtaget dine oplysninger fra den udbyder af 
arbejdsmarkedsuddannelsen, du har været på kursus hos, og som har 
anvendt systemet Multitest til din prøve.  

6. Opbevaring af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger bliver opbevaret af den udbyder af 
arbejdsmarkedsuddannelsen, du har været på kursus hos, og slettes efter 
deres retningslinjer. Når TUR har genereret statistik på baggrund af dine 

personoplysninger, anvendes statistikken uden persondata, og TUR 
behandler ikke dine persondata yderligere.  
 

7. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold 
til TUR’s behandling af oplysninger om dig.   

 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte TUR.  
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Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de 

registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

8. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med 
den måde, TUR behandler dine personoplysninger på. Du finder 
Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

