Sådan behandler AES dine personoplysninger
Sager om handicaptillæg til SU
Hvad er personoplysninger?

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Dine personoplysninger er de oplysninger om dig, som
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) indhenter til
vores behandling af din sag.

Hvis du har spørgsmål til AES’ behandling af dine
personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:

Hvilke personoplysninger indhenter AES?
AES indhenter både oplysninger fra dig og fra andre. Vi
indhenter ofte oplysninger om din funktionsevne fra:
 din praktiserende læge
 speciallæger
 hospitaler
 Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Hvem kan se dine personoplysninger?
Du kan selv se alle dokumenter i din sag i ’Se Sag’ på
www.aes.dk/sesag.
Når AES behandler din sag, videregiver vi oplysninger
om dig til Styrelsen for Videregående Uddannelser. Vi
videregiver også dine helbredsoplysninger i sagen til
andre læger, som medvirker til behandlingen af din sag,
fx hvis vi beder dem om at undersøge dig.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
AES gemmer oplysningerne om dig efter reglerne i
forældelses- og arkivloven.

Hvilke rettigheder har du?
Databeskyttelsesforordningen giver dig ret til at se alle
oplysninger i din sag. Det betyder, at:
 du kan få indsigt i dine personoplysninger i din sag i
’Se Sag’ på www.aes.dk/sesag
 du kan give fuldmagt til, at andre kan se dine
personoplysninger i din sag
 du kan bede om at få dine personoplysninger i din sag
rettet eller slettet
 du altid kan bede om, at AES sætter behandlingen af
din sag i bero eller stopper behandlingen af din sag
 du kan gøre indsigelse mod AES’ behandling af dine
personoplysninger.
AES vil i hvert tilfælde tage stilling til din henvendelse.

AES Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 70 11 12 13
E-mail: databeskyttelse@aes.dk

Klagemulighed om personoplysninger
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde,
AES behandler dine personoplysninger.
Du kan se mere om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Du kan ikke klage til Datatilsynet over AES’ behandling af
din sag. Hvis du vil klage over AES’ behandling af din
sag, skal du kontakte AES.

Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
SU-lovens § 7, stk. 3
SU-bekendtgørelsens § 32, stk. 2
Databeskyttelsesloven
Databeskyttelsesforordningen
Du kan se lovgrundlaget på www.retsinformation.dk og
www.eur-lex.eu

