Information om databeskyttelse i Udlændingestyrelsen
Denne vejledning har til formål at give dig information om behandlingen af dine oplysninger og om de rettigheder, du
har, ifølge databeskyttelsesforordningen.

Formålet med behandlingen af dine oplysninger
Udlændingestyrelsen behandler dine oplysninger med henblik på at udvælge og bestille tolke, samt administrere og
dokumentere aftaler om mundtlige og skriftlige tolkeopgaver mellem dig og Udlændingestyrelsen.
Oplysninger kan også, i anonymiseret form, blive viderebehandlet til brug for statistik.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
Retsgrundlaget for Udlændingestyrelsens behandling af dine oplysninger ses nedenfor:
Registrering af oplysninger om dig sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).
Behandling af oplysninger om dig, i forbindelse med udførelse af konkrete tolkeopgaver, sker efter
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige, og
artikel 6 stk. 1, litra e, om offentlig myndighedsudøvelse, som Udlændingestyrelsen udfører i henhold til
udlændingeloven.

Kategorier af oplysninger
Behandling af oplysninger på baggrund af dit samtykke (registreringen i tolkebookingssystemet)
De oplysninger, Udlændingestyrelsen behandler om dig, er navn, køn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR-nr.,
fødeland, sprog, uddannelse, foto og den aftalte kategori, som regulerer din tolketakst hos Udlændingestyrelsen.
Behandling i forbindelse med retlig forpligtelse og myndighedsudøvelse (i forbindelse med konkrete tolkeopgaver)
Herudover behandler Udlændingestyrelsen oplysninger, der fremkommer som følge af brugen af
tolkebookningssystemet. Det vil sige oplysninger om
- dine svartider på forespørgsler fra Udlændingestyrelsen samt aflysninger af dine tolkeopgaver hos
Udlændingestyrelsen,
- hvor mange timer du tolker for Udlændingestyrelsen, herunder start- og sluttidspunkter samt antallet af
tolkninger for Udlændingestyrelsen,
- dine registreringer om at du ikke kan modtage tolkeopgaver i bestemte perioder og
- uafsluttede og afsluttede fakturaer hos Udlændingestyrelsen.
Udlændingestyrelsen kan også registrere andre oplysninger om dig. Det kan være oplysninger om, at du ikke ønsker at
tolke i bestemte sager, steder eller andre forhold, som angår udførelsen af tolkeopgaver for Udlændingestyrelsen.
Udlændingestyrelsen kan også behandle klager, som Udlændingestyrelsen modtager i forbindelse med udførelsen af
dit arbejde for Udlændingestyrelsen.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Alle ovenstående oplysninger kan stilles til rådighed for ansatte i Udlændingestyrelsen, som arbejder med bestilling af
tolke.

Herudover kan relevante oplysninger om dig stilles til rådighed for ansatte i Udlændingestyrelsen, som arbejder med
konkrete tolkeopgaver, du er bestilt til at løse. Relevante oplysninger om dig vil være dine kontaktoplysninger og
oplysninger om sprog.
Udlændingestyrelsen kan herudover være forpligtet til at videregive oplysninger om klager over dig til Rigspolitiet.

Opbevaring af dine oplysninger
Oplysningerne, du har givet samtykke til, vil blive opbevaret i vores tolkebookingssystem.
Oplysningerne opbevares, indtil du ikke længere ønsker det. Det vil sige, indtil du trækker dit samtykke tilbage.
Ring til US
Oplysningerne, der ikke fremgår af tolkebookingssystemet, opbevares, så længe det er påkrævet i forhold til vores
forpligtelser.
Oplysninger i vores journalsystem opbevares så længe, Udlændingestyrelsen er forpligtet hertil. Det kan være
oplysninger, vi er forpligtet til at opbevare i henhold til bogføringslovens regler herom i forhold til konkrete
tolkeopgaver. Oplysninger om, at du har tolket i en konkret udlændingesag, vil også fremgå af den pågældende sag,
indtil sagen slettes.
Endelig skal nævnes, at oplysningerne i vores journalsystem er omfattet af arkivloven, hvorfor det potentielt vil skulle
overleveres til Rigsarkivet inden 30 år (arkivlovens § 13).

Dine rettigheder
Hvis du ønsker at gøre brug af de rettigheder, databeskyttelsesforordningen giver dig, skal du kontakte
Udlændingestyrelsen.
Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53, 2100 København Ø
CVR-nr.: 77940413
Telefon: 35 36 66 00
www.nyidanmark.dk
Det bemærkes, at du har ret til at bede om:
- indsigt i, hvilke oplysninger Udlændingestyrelsen behandler om dig, ligesom du har ret til at modtage en kopi
af disse oplysninger,
- at få berigtiget eller slettet dine oplysninger, hvis oplysningerne er forkerte eller bliver behandlet ulovligt,
- at få begrænset behandlingen af dine oplysninger med den virkning, at Udlændingestyrelsen kun må
behandle dine oplysninger for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte andre personer eller vigtige samfundsinteresser,
- oplysninger om dig, der behandles på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret
til at få udleveret i et elektronisk format,
- at modtage registrerede personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format (dataportabilitet), og
- i visse tilfælde at gøre indsigelse mod Udlændingestyrelsens ellers lovlige behandling af dine oplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder:
https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf
Databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver,
som har følgende kontaktoplysninger: Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø, Att.:
Databeskyttelsesrådgiver
Du kan også skrive til vores databeskyttelsesrådgiver via vores kontaktformular på www.nyidanmark.dk/kontakt-us

Klageadgang til Datatilsynet
Du kan indgive klage over Udlændingestyrelsens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, der kan
kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk.

