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Oplysningspligten i Ordblindetesten 

I dette dokument beskriver vi behandlingen af dine personoplysninger i 
forbindelse med at du gennemfører Ordblindetesten. Du kan også læse 
om, hvilke rettigheder du har som registreret i forbindelse med behand-
lingen. 

Formålet med behandling af dine personoplysninger i Ordblinde-
testen samt oplysning om dataansvarlig og databehandler 

Ordblindetesten er et redskab til at identificere ordblindhed blandt ele-

ver, studerende og kursister, som viser tegn på ordblindhed. Personen 

skal derfor kun testes, hvis der er mistanke om ordblindhed. 
Testen skal medvirke til at sikre, at ordblinde personer kan deltage lige-
værdigt i skole, uddannelse og arbejdsliv på trods af deres læsevanske-
ligheder. 
 
Kommuner, regioner og selvejende uddannelsesinstitutioner er dataan-
svarlige for behandling af dine personoplysninger i Børne- og Under-
visningsministeriets ordblindetest, Ordblindetesten (herefter Ordblinde-
testen).  Dataansvaret er nærmere beskrevet i cirkulæreskrivelse om Sty-
relsen for It og Lærings opgaver som databehandler for systemet Ord-
blindetesten. 
 
Styrelsen for It og Læring (herefter STIL) behandler dine personoplys-
ninger i Ordblindetesten som databehandler for de nævnte dataansvar-
lige. Behandlingen sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven. 

1.  Hvordan kontakter du os som dataansvarlig? 
Du kan kontakte den uddannelsesinstitution du går på og høre nærmere.  
Der kan være tale om, at du er elev i en folkeskole, fri grundskole, en 
forberedende grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelse, efter- og fri 
fagskole, du er deltager i ordblindeundervisning for voksne (OBU), er 
kursist på en almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenud-
dannelse (FVU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og Træningsskoler-
nes arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) eller er studerende på en vide-
regående uddannelsesinstitution. et.   

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9960
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2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, kan du kon-
takte den pågældende kommune, region, eller selvejende uddannelsesin-
stitutions databeskyttelsesrådgiver. 

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for data-
beskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine ret-
tigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.  

3. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 

 Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af: 

folkeskoleloven, friskoleloven, gymnasieloven, hhx og htxloven, hf-lo-

ven, erhvervsuddannelsesloven, lov om efterskoler og frie fagskoler, 

SPS-loven, Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning 

og ordblindeundervisning for voksne (LBK nr 96 af 26/01/2017) og di-

verse institutionslove.   

4. Kategorier af personoplysninger 

De dataansvarlige behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
 
Der er tale om almindelige personoplysninger som navn, adresse, institu-

tionstilknytning, CPR-nummer og Unilogin samt følsomme personoplys-

ninger om ordblindhed og testresultat. 

5. Hvem har adgang til dine personoplysninger i Ordblindete-

sten? 

Kun testvejledere på den uddannelsesinstitution, hvor den enkelte 

elev/studerende/kursist er tilknyttet, kan tilgå Ordblindetesten. Testvej-

lederen skal have adgang via UNI-login og NemID for at tilgå testen og 

data. Oplysningerne i testen sker ved den enkelte elev/studerende/kur-

sists besvarelse. Derudover hentes information om navn, klasse og skole-

tilhørsforhold via UNI-Login.  

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger i Ordblindetesten 

Dine personoplysninger opbevares hos STIL som databehandler.  
 
Testresultat, herunder oplysninger om ordblindhed slettes automatisk 15 
år efter, at testen er foretaget.  Det skyldes et ønske om, at eleven/den 
studerende/kursisten kun udfører én test med Ordblindetesten i sit ud-
dannelsesforløb. Testresultatet følger dermed pågældende gennem hele 
uddannelsesforløbet, og der skal udfyldes en samtykkeerklæring, før at en 
ny uddannelsesinstitution må tilgå testresultatet. 
 
Hvis du ønsker oplysningerne slettet før 15 år, skal du henvende dig til 
den uddannelsesinstitution, hvor du er blevet testet eller den uddannel-
sesinstitution som du går på og har som adgang til testresultatet. Sletning 
kan ske på følgende måde:  
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Som elev/studerende/kursist der er blevet testet med flg. resultater kan 

du anmode om at få slettet din test efter flg. retningslinjer: 

For gule og røde resultater kan du anmode om sletning efter de er afleve-

ret til Rigsarkivet, dvs. efter 5 år fra du har gennemført testen. 

 

For grønne resultater samt uafsluttede tests kan du til enhver tid rette an-

mode om at få slettet disse. 
 
Ved anvendelse af Ordblindetesten sker der en profilering af dig som 
testdeltager ift., om du er ordblind eller ej. Der træffes dog ikke nogen 
automatisk afgørelse om støtte på baggrund af testresultatet. Dette sker 
først ved din skoles vurdering af din ordblindetest, for så vidt angår fol-
keskolerne, eller når testresultatet uploades i et andet it-system, SPS 
2005, for så vidt angår området for frie grundskoler og frie kostskoler,  
forberedende grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelser, samt  vi-
deregående uddannelser og efter- og videreuddannelses-området i regi af 
Børne- og Undervisningsministeriet (almen voksenuddannelse (AVU), 
forberedende voksenuddannelse (FVU), ordblindeundervisning for 
voksne (OBU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og Træningsskoler-
nes arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU)). På grundlag af data i SPS 
2005 vil en sagsbehandler træffe afgørelse om støtte.  
 

7. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Data fra Ordblindetesten videregives på personniveau til Børne- og Un-

dervisningsministeriets statistikberedskab hos Styrelsen for It og Læring 

(STIL). STIL er dataansvarlig for de videregivne oplysninger. Oplysnin-

gerne må udelukkende anvendes til statistiske og videnskabelige undersø-

gelser jf. reglerne i databeskyttelseslovgivningen og Datatilsynets ret-

ningslinjer. Oplysningerne må således ikke anvendes som grundlag for 

konkrete retlige eller faktiske foranstaltninger over for de testede perso-

ner eller andre personer. Det er kun resultatet af den videnskabelige eller 

statistiske bearbejdning, der kan bruges i administrativ sammenhæng, og 

kun under forudsætning af, at anvendelse af resultaterne sker på en sådan 

måde, at det ikke er muligt for udenforstående at identificere enkeltper-

soner.   

Du kan også henvende dig til Børne- og Undervisningsministeriets data-

beskyttelsesrådgiver (DPO) på dpo@uvm.dk, hvis du har spørgsmål om 

STILs behandlingen af personoplysninger fra ordblindetesten eller 

spørgsmål om dine rettigheder i forhold persondata, som STIL kun må 

anvendes til statistiske og videnskabelige undersøgelser. 

8. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internatio-

nale organisationer 

Som databehandler kan STIL kun under særlige betingelser overføre dine 

personoplysninger til tredjelande, herunder internationale organisationer. 

Se denne cirkulæreskrivelse. 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9960
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9. Retten til at trække samtykke tilbage 

Hvis du ikke er myndig er det en forudsætning for foretagelse af en test 
med Ordblindetesten, at dine forældre eller værge udfylder en samtykke-
erklæring.  
 
Du har til enhver tid ret til meddele, at du trækker dit samtykke tilbage til at tage 
testen, hvorefter du ikke vil skulle tage den.  
 
Hvis du har gennemført testen, kan du ikke trække dit samtykke tilbage.  

10. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold 
til de dataansvarliges behandling af oplysninger om dig.   
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataan-
svarlige.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som den dataansvarlige be-
handler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Når du tager te-
sten, har du altid ret til at få en kopi af denne fra den uddannelsesinstitu-
tion, der har iværksat testen. Derudover kan du efterfølgende få en kopi 
af testen ved at henvende dig til den uddannelsesinstitution, der har 
iværksat testen og dermed er dataansvarlig for den.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Dette sker ved 
at du henvender dig til den uddannelsesinstitution, der er dataansvarlig 
for den test, du har gennemført, jf. ovenfor under afsnit 1.  

Ret til sletning 
Se ovenfor under afsnit 8.  

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger 
begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må den data-
ansvarlige fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbeva-
ring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, 
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den dataansvarliges 
ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de 
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 

11. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med 
den måde, den dataansvarlige behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 

2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 

ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når per-

sonoplysninger indsamles hos den registrerede. 


