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Information om GDPR gällande verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för 
studenter antagna till utbildningar vid Institutionen för hälsovetenskap, 
Luleå tekniska universitet. 

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, 
e-postadress, användarnamn och ibland personnummer för VFU-placeringarna. 

Syftet med en sådan behandling är för att LTU, Hälsovetenskap, VFU-administratörer ska 
kunna arbeta för att du ska få en adekvat VFU-placering i enlighet med utbildningens 
kvalitetskrav och din planering.   

Vi har fått dina uppgifter från Ladok eller information som du via e-post meddelat oss under 
utbildningens gång i samband med din ansökan/förfrågan/planering för VFU-placering. Vi kan 
också ha fått dina uppgifter om du har gjort några ansökningar om förtur, ansökningar om 
ersättning för dubbla boendekostnader, ansökan om subventionerat boende, ansökan om 
förfrågningar om VFU-platser med enskilt avtal.  

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
För att uppnå Sveriges Riksdag, Högskoleförordningens yrkesexamina ingår VFU som ett 
obligatorium i utbildningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är relevant för 
ändamålet. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med LTU:s VFU-organisation och de externa 
samordnare där du kommer att ha dina VFU-placeringar. VFU-placeringarna kan vara inom 
verksamheterna; Landsting, Regioner, Kommuner, Statliga myndigheter som 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och privata verksamheter. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Om du som student önskar genomföra en VFU-placering utomlands, är 
det du själv som tar kontakt med berörd verksamhet för att fråga om möjlighet till VFU-
placering där, därmed förmedlar du själv de uppgifter om dig som verksamheten behöver. Om 
VFU-placeringen uppfyller kursens mål så tar LTU:s VFU-organisation kontakt med den 
aktuella verksamheten för att skriva ett avtal om VFU-placering, i denna framgår ditt namn och 
dina kontaktuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig är Luleå tekniska universitet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha 
ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Luleå tekniska universitet, 971 87 
Luleå, växel 0920-49 10 00. 

Du når vårt dataskyddsombud på telefonnummer 0920 – 49 10 54 eller e-post 
dataskydd@ltu.se  

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen).  
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