
 

 

Personvernerklæring ved Jusutdanning AS 
 

Generelt 
Jusutdanning AS er ansvarlig for behandling av personopplysninger i 
forbindelse med driften av selskapet. Jusutdanning AS har utarbeidet denne 
personvernerklæringen i henhold til personopplysningsloven. 
 

Formål og bekrivelse 
Formålet er å sikre at personopplysningene dine behandles på en lovlig, trygg 
og forutsigbar måte. 
 
Definisjonen på en personopplysning er ifølge datatilsynet:  

«Opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Dette 
kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, 
bilder eller fødselsdato.» 

 
Jusutdanning AS samler inn og behandler opplysninger om deg  
i følgende tilfeller: 

• ved registrering i forbindelse med en henvendelse 

• ved søknad om å bli student hos oss 

• når du er student hos oss 
 
Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å gi deg relevant 
studieinformasjon, undervisning og annen praktisk informasjon. 
 

Personopplysningene som behandles 
• Personalia 

• Kontaktopplysninger: blant annet adresse, e-post og telefonnummer 

• Opptaksgrunnlag i form av vitnemål, eller annen dokumentasjon som 
er grunnlaget for realkompetansevurderingen 

• Opplysninger som er relevante i forhold til utdanningen 
for eksempel sykemelding eller legeattest 

• Resultater i forbindelse med innleveringer og annet skriftlig arbeid 

• Andre opplysninger vi har mottatt av deg 
for eksempel tilsagn om støtte til utdanning fra NAV 

Rutiner for arkivering 
• Jusutdanning AS sikrer at opplysningene ikke er tilgjengelig for 

uvedkommende 

• All behandling er underlagt taushetsplikt jf. forvaltningsloven § 13 og 
personopplysningsloven 

• Tilgangskontrollen er brukerstyrt slik at kun autoriserte personer har 
tilgang til dine opplysninger 

• Alle personopplysninger behandles i overenstemmelse med lovlig 
behandling av personopplysninger og prinsippene for denne, jf. 
personvernforordringen artikkel 5 og artikkel 6. 

 



 

 

Utlevering av informasjon 
Jusutdanning AS leverer ikke ut studentinformasjon eller personopplysninger til 
noen andre. Unntaket er når det er nødvendig som følge av samarbeid 
vedrørende IKT-leverandører som blant annet ved studenthenvendelser og 
support. Skolen har ansvar for at IKT-leverandører til enhver tid sikrer at 
personvernreglene overholdes. 
 

Skolens rutiner for sletting 
Når du registrerer en søknad hos oss, og ikke starter hos oss som student, 
slettes personopplysningene om deg etter to år. Regnskapsloven krever at vi 
beholder opplysninger i fem år dersom du betaler studiekontingent og/eller 
registreringskostnad. 
 

Google analytics 
Du er anonym som bruker av vår nettside. Til statistikkformål brukes 
måleverktøyet «Google Analytics». Google sletter personidentifiserende 
opplysninger ved mottak av opplysningene. Informasjon om besøk og bruk av 
nettsiden blir deretter anonymisert og brukt i helhetlige analyser uten 
personidentifiserbare opplysninger. Dette gjøres for at vi skal kunne 
optimalisere våre tjenester ut mot kundene. Statistikken hjelper oss å se hvilke 
deler av nettsiden som er mest besøkt, uten å vite hvem som har besøkt 
hvilken side eller hvilke søk som er gjort. 
 

Rettigheter 
Ifølge personvernforordringen artikkel 15 har du rett til innsyn i 
personopplysningene vi har registrert om deg. 

Kontakt oss 
Henvendelser vedrørende denne personvernerklæringen kan sendes til oss på 
enten e-post post@jusutdanning.no eller på telefon 22 64 45 55. 
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