Socialstyrelsens behandling af personoplysninger ved
informationsmøder om ansøgningsprocessen for
MOVE+
De virtuelle møder afholdes fredag d. 24. juni kl. 8.30-9.30, mandag d. 27. juni kl. 9.00-10.00 og
tirsdag d. 28. juni kl. 14.00-15.00.

Arrangementet foregår via Zoom
Socialstyrelsen har sat Zoom op med særlige indstillinger, som betyder, at styrelsen kan stå inde for
sikkerheden på platformen, bl.a. ved at risikoen for indblik i personoplysninger fra USA er minimal. Der
er indgået en databehandleraftale med Zoom baseret på Europakommissionens standardkontrakt.
Nedenfor finder du en beskrivelse af, hvilke data der behandles samt hvilke forholdsregler, man som
deltager kan have in mente, når man deltager i arrangementer via ZOOM.

Behandling af personoplysninger
Når du deltager i de virtuelle møder, vil der blive behandlet personoplysninger om dig.
Socialstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med møderne.
Alle indsamlede personoplysninger vil blive håndteret på servere inden for Danmark. Oplysningerne
slettes inden efteråret 2022.
Socialstyrelsen anvender Zoom som videoplatform under arrangementet. Socialstyrelsen er også
ansvarlig for den behandling af personoplysninger, der finder sted i videoplatformen Zoom. Der vil
primært være tale om en kortvarig behandling af dit billede eller lyden af din stemme, såfremt du
vælger at deltage med disse funktioner slået til.
Derudover behandler Zoom evt. chatindlæg, du måtte lave samt det navn, som du vælger at angive i
møderummet. I den forbindelse kan der ske overførsel af disse personoplysninger til USA. USA
betragtes som et usikkert tredjeland at overføre personoplysninger til. Dette skyldes bl.a., at de
amerikanske myndigheder efter europæisk standard har for let adgang til data. Derfor skal du være
opmærksom på ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger over platformen.

Risikonedsættende tiltag
Socialstyrelsen har indført flere supplerende foranstaltninger, der nedsætter risikoen for overførsel af
personoplysninger til USA samt behandling af de oplysninger, som måtte overføres.

Hvilke personoplysninger behandles?
Zoom behandler metadata fra mødet, der kan indeholde personoplysninger eks. din IP-adresse. Hvis
du deltager hjemmefra uden at benytte en VPN-adgang fra eksempelvis din arbejdsplads, vil din
private IP-adresse blive logget. Der behandles almindelige cookieoplysninger om den enhed, fx PC
eller tablet, du anvender under arrangementet, fx styresystem og browsertype samt hvilket land, du
befinder dig i.

Deltag via webapp

Det anbefales, at du deltager via webapp, hvor programmet hentes ned i din webbrowser (fx Google
Chrome), og dermed ikke kræver installation på selve enheden. Vi anbefaler, at du ikke registrerer dig
ved Zoom eller logger på med din gmail-konto eller Facebook. Såfremt du vælger at oprette en profil,
er det et aftaleforhold mellem dig og Zoom.

Dine rettigheder samt retsgrundlaget for behandlingen
Socialstyrelsen behandler dine personoplysninger jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e
(myndighedshjemmel).
Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge databeskyttelsesforordningen flere rettigheder i
relation til dine oplysninger. Det betyder, at du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om
dig og i visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og til at gøre indsigelse mod vores
behandling af dine oplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i vores persondatapolitik her: https://socialstyrelsen.dk/omos/organisation/persondatapolitik.
Hvis du har spørgsmål kan du altid kontakte Socialstyrelsen. Du finder kontaktinfo i
persondatapolitikken.
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Socialstyrelsen behandler
dine personoplysninger på.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at henvende dig til
Socialstyrelsen. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Marie Buchholdt Brodde, via telefon
41 93 24 50.

Kontaktinformation til arrangør
Socialstyrelsen, Marianne Rasmussen
Tlf.: +45 41 74 00 47
mras@socialstyrelsen.dk

