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Generelt beskrevet



Hvem har adgang til den studerendes data 
foruden den studerende

Database

Administrator
Adgangsgiver: Super Admin
Adgang til alle info, men kan ikke 
ændre på databasen og slette data. 
Det kan kun Super Admin

Agenter
Adgangsgiver: Administrator
Kun adgang til informationer for de 
studerende der skriftligt er tilknyttet 
den enkelte agent  
Godkendelse: Søger mindst 3 
referencer (coach og studerende) og 
tjekker hjemmeside og prisniveau for 
agent inden tilknytning og adgang til 
egne studerende.

Coaches
Adgangsgiver: Administrator
Adgang til informationer for de 
studerende der er i databasens som 
aktive. Adgang til egne data som kan 
redigeres af coachen
Godkendelse: Søger mindst 3 referencer 
(coach og studerende) og tjekker 
hjemmeside inden coachen får adgang til 
den studerendes data



Indtastning af data for den studerende

• Formål for indtastning
• Brugen af data
• Godkendelse af indtastet data
• Opbevaring af data
• Sletning af data

Indtastning af data for den studerende



Formål for indtastning

Formålet for indtastningen af data er at give den studerende en så stor 
platform overfor interesserede coaches og universiteter som muligt, så 
den studerende vil få så stor en pallette at vælge imellem inden det 
endelig valg af universitet og coach.

Indtastning af data for den studerende



Brugen af data

• Data’en vil blive stillet tilgængelig for collegecoaches der ønsker at se og 
følge en eller flere specifikke studerende med formål at tilknytte 
vedkommende til coachens undervisningsinstitutions sportsafdeling

• Data’en stilles til rådighed for den agent som den studerende selv har 
tilknyttet sine data eller skriftligt har bedt andre om at tilknytte sine data 
til.

• Data stilles til rådighed til evt tredje part der har mulighed for at forbedre 
den studerendes mulighed for at få bedre betingelser, eller hvis tredje part 
har mulighed for at gøre hjemmesiden bedre og/eller mere interessant for 
brugergruppen (coaches/studerende). Her vil den studerende blive 
orienteret via information på hjemmesiden mindst 14 dage inden og har 
derved mulighed for at ændre eller slette sine data.

Indtastning af data for den studerende



Godkendelse af indtastet data

• Når den studerende har indtastet sin data vil data’en inden den 
bliver frigivet på siden, blive gennemgået manuelt af en kvalificeret 
administrator, samt den studerende vil modtage en email med 
information om at vedkommende er blevet godkendt.

• Administratoren vil tjekke for fejl og orientere om disse på den af 
den studerende under registreringen oplyste email

• Respondere den studerende ikke indenfor 14 dage på en 
henvendelse fra administratoren angående oprettelse på 
hjemmesiden vil vedkommendes indtastede data blive slettet.

Indtastning af data for den studerende



Opbevaring af data

• Den studerendes data opbevares på en MySQL database hos 
UnoEuro.com der er beskyttet at et kodeord der er anderledes end 
kodeordet til hjemmesiden.

• Kodeordet vil blive ændret minimum hver 6. mdr. 
• Kun Super Admin vil have adgang til at slette og ændre direkte på 

MySQL databasen
• Data vil tidsmæssigt blive opbevaret som følger:

Indtastning af data for den studerende



Sletning af den studerendes data

• Slettes permanent fra databasen 3 år efter sidste dag for eventuel 
graduering på universitetet

• Kan ved skriftlig samtykke af den studerende gemmes længere   

• Tages af som aktiv samme år som den studerende graduere eller 
skulle være gradueret på universitetet

• Kan på skriftlig samtykke af den studerende gemmes længere

• Vil blive slettet omgående fra databasen, hvis den studerende ønsker 
det. Underordnet grunden.

Indtastning af data for den studerende



Indtastning af data for coachen

• Formål for indtastning
• Brugen af data
• Godkendelse af indtastet data
• Opbevaring af data
• Sletning af data

Indtastning af data for coachen



Formål for indtastning

Formålet for indtastningen af data er at give coachen og 
universitetet mulighed for at promovere sig så meget som 
muligt over for en potentiel studerende, med så mange 
informationer som muligt

Indtastning af data for coachen



Brugen af data

• Data’en vil blive stillet tilgængelig for den studerende der ønsker at se 
og følge et specifikt universitet, med formål om at blive tilknytte 
universitetets sportsafdeling.

• Data stilles til rådighed til evt tredje part, der har mulighed for at 
forbedre coachen og universitetets mulighed for at få bedre 
betingelser, eller hvis tredje part har mulighed for at gøre 
hjemmesiden bedre og/eller mere interessant for brugergruppen 
(coaches/studerende). Her vil coachen og universitetet blive 
orienteret via information på hjemmesiden mindst 14 dage inden, og 
har derved mulighed for at ændre eller slette sine data.

Indtastning af data for coachen



Godkendelse af indtastet data

• Når coachen har indtastet sin data vil data’en inden den bliver frigivet 
på siden, blive gennemgået manuelt af en kvalificeret administrator, 
samt coachen vil modtage en email med information om at 
vedkommende er blevet godkendt.

• Vi vil i alle tilfælde søge reference om coachen og universitet inden 
coachen bliver godkendt, hos flere steder 

• Administratoren vil tjekke for fejl og orientere om disse på den af 
coachen under registreringen oplyste email

• Respondere coachen ikke indenfor 14 dage på en henvendelse fra 
administratoren angående oprettelse, vil vedkommendes indtastede 
data blive slettet.

Indtastning af data for coachen



Opbevaring af data

• Coachens data opbevares på en MySQL database hos UnoEuro.com 
der er beskyttet at et kodeord, der er anderledes end kodeordet til 
hjemmesiden.

• Kodeordet vil blive ændret minimum hver 6. mdr. 
• Kun Super Admin vil have adgang til at slette og ændre direkte på 

MySQL databasen

Indtastning af data for coachen



Sletning af coaches data

• Slettes permanent og omgående ved skifte af college eller ophør som 
coach.

• Kan med skriftlig samtykke af coachen gemmes længere   

• Vil blive slettet omgående fra databasen hvis coachen ønsker det. 
Underordnet grunden.

Indtastning af data for coachen



Indtastning af data for coachen

• Formål for indtastning
• Brugen af data
• Godkendelse af indtastet data
• Opbevaring af data
• Sletning af data

Indtastning af data for agent



Formål for indtastning

Formålet for indtastningen af data er, at give agenten mulighed for at 
promovere sig så meget som muligt, samt at sammenkæde sig med 
sine tilknyttede studerende på databasen. 
Den studerende skal have givet skriftlig samtykke om denne 
sammenkobling. Dette samtykke kan gives ved den studerendes 
indtastning af egne informationer ved registreringen på 
collegesport.us, eller ved at den studerende senere sammenkæder 
agenten til sine informationer, ved at redigere sin egen profil på 
collegesport.us. Den studerende vil modtage en email fra 
collegesport.us der bekræfter sammenkoblingen.

Indtastning af data for agent



Brugen af data

• Ønsker agenten at bruge sine studerendes informationer på en anden 
hjemmeside, eller ligge dem ind i en anden database, er det agentens 
ansvar, at overholde den samme datalovgivning som vi bruger og vil 
ikke på nogen måde være collegesport.us’ ansvar hvis den misbruges. 
Den studerende opfordres til at tjekke at dette overholdes. 

• Data kan stilles til rådighed for evt tredje part der har mulighed for at 
forbedre agentens mulighed for at få bedre betingelser, eller hvis 
tredje part har mulighed for at gøre hjemmesiden bedre og/eller 
mere interessant for brugergruppen (agent/coaches/studerende). Her 
vil agenten blive orienteret via information på hjemmesiden mindst 
14 dage inden, og har derved mulighed for at ændre eller slette sine 
data.

Indtastning af data for agent



Godkendelse af indtastet data

• Når agenten har indtastet sin data vil data’en inden den bliver frigivet 
på siden blive gennemgået manuelt af en kvalificeret administrator, 
samt agenten vil modtage en email med information om at 
vedkommende er blevet godkendt.

• Vi vil i alle tilfælde søge eksterne referencer om agente inden agenten 
bliver godkendt 

• Administratoren vil tjekke for fejl og orientere om disse på den af 
agenten under registreringen oplyste email

• Respondere agenten ikke indenfor 14 dage på en henvendelse fra 
administratoren angående oprettelse vil vedkommendes indtastede 
data blive slettet.

Indtastning af data for agent



Opbevaring af data

• Agentens  data opbevares på en MySQL database hos UnoEuro.com 
der er beskyttet at et kodeord der er anderledes end kodeordet til 
hjemmesiden.

• Kodeordet vil blive ændret hver 6 mdr. 
• Kun Super Admin vil have adgang til at slette og ændre direkte på 

MySQL databasen

Indtastning af data for agent



Sletning af agentens data

• Slettes permanent ved agentens ophør
• Slettes omgående ved misligholdes af god etik og moral ud fra 

collegesport.us skøn
• Slettes omgående hvis datalovgivningen ikke overholdes
• Slettes omgående hvis agenten misbruger informationer, både lovligt 

og ulovligt
• Vil blive slettet omgående fra databasen, hvis agenten ønsker det. 

Underordnet grunden.

Indtastning af data for agent



For detaljeret info om vores databeskyttelses 
politik klik her
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