
 
 
Information om EyeJustReads indsamling og behandling af personoplysninger 
Med denne information vil vi fortælle om, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til. Vi informerer 
også om retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, og om de rettigheder du har. 
EyeJustRead Denmark ApS, Cvr-nr 38209256 er udvikler og leverandør af EyeJustRead Læsesystem, som er et digitalt 
værktøj, der ved hjælp af eyetracking af øjenadfærd ved læsning på en digital enhed og optagelse af højtlæsning, kan 
synliggøre og øge forståelsen af mønstre i læsestrategier hos mennesker med læseudfordringer. 
EyeJustRead leverer Læsesystemet til offentlige myndigheder, samt offentlige og private skoler og organisationer.  
Den offentlige myndighed, skolen eller organisationen er dataansvarlig for den behandling, der sker af de indsamlede 
data om dig, til formål at vejlede og tilrettelægge undervisning med henblik på at hjælpe dig til bedre læsefærdigheder. I 
denne relation er EyeJustRead databehandler og underlagt myndighedens, skolens eller organisationens instruks. Der er 
indgået en skriftlig databehandleraftale til regulering heraf. 
 
EyeJustRead vil også bruge dine data med henblik på at videreudvikle og forbedre Læsesystemet. Det er denne 
situation hvor EyeJustRead er dataansvarlig dette dokument giver oplysning om. 
 
I dette dokument kan du finde oplysninger om 

·    Vores relation til dig - Vi er dataansvarlig 
·    Hvilke oplysninger vi indsamler – Formål og retsgrundlag 
·    Hvem vi videregiver oplysninger til 
·    Sikkerhed 
·    Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger 
·    Dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen 

Behandling af personoplysninger er reguleret af EU Databeskyttelsesforordningen ("Databeskyttelsesforordningen") og 
Databeskyttelsesloven ("Databeskyttelsesloven") (tilsammen "Databeskyttelseslovgivningen"). 
 
1. Vores relation til dig - Vi er dataansvarlig 
EyeJustRead (herefter "vi" og "os”) er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, der er beskrevet 
nedenfor. 
I pkt. 7 finder du fyldestgørende information om, hvordan du kan kontakte os. 
 
2. Hvilke oplysninger vi indsamler – Formål og retsgrundlag 
Til brug for videreudvikling og forbedring af læsesystemet vil vi indsamle oplysninger om dig, som er indhentet via de 
læsninger, du har foretaget. Vi indhenter også oplysninger om dig fra Uni-login. 
Vi behandler alene dine personoplysninger, såfremt der er hjemmel hertil i Databeskyttelseslovgivningen.  
De oplysninger vi vil indsamle til udviklingsformål er: 

·    Klassetrin 
·    Dato for læsningens foretagelse 
·    Stemmeoptagelsen af din højtlæsning 
·    Målinger af din øjenadfærd under testen. Der optages ikke billeder af hverken dit ansigt eller dit øje. Din 

øjenadfærd registreres i form af, hvor du har kigget på skærmen. 
·    Læsesystemets analyse af din læsning, herunder vurdering af læsehastighed, læsestrategier og fejllæsninger. 

Vi vil generere uigenkaldeligt anonymiserede data samt aggregerede data og statistisk materiale af dine 
personoplysninger. Herefter vil oplysningerne ikke længere kunne henføres til dig. Der vil herved ikke længere være tale 
om personoplysninger omfattet af Databeskyttelseslovgivningen. 
Vi vil anvende sådanne anonymiserede data og statistikker til 1) videreudvikling og forbedring af løsningen, 2) som 
referencenormer til evalueringer af målinger, samt 3) videregivelse til forskningsinstitutioner i forsknings- og 
udviklingsøjemed, herunder med henblik på afhjælpning af samt udvikling af værktøjer til at afhjælpning af 
læsevanskeligheder, samt 4) videregivelse til virksomheder, med henblik på udvikling af bøger og andet læsemateriale, 
herunder til brugere med læsevanskeligheder. Da oplysningerne er anonymiserede, vil man ikke kunne identificere dig. 
Vores anonymisering af dine personoplysninger til den anførte brug er nødvendig for, at vi kan varetage legitime 
interesser i videreudvikling og forbedring af læsesystemet, samt medvirke til udvikling af værktøjer og produkter til 
mennesker med læsevanskeligheder. Retsgrundlaget herfor findes i Databeskyttelsesforordningens art.  6 stk. 1(f) idet 
vi, henset til at dine oplysninger anonymiseres, har fundet at den beskrevne behandling ikke krænker dine interesser 
eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. 
En del af vores videreudvikling og forbedring af læsesystemet kræver, at vi kan henføre et datasæt til en unik person, 
men vi behøver ikke at vide, at det er dig. Vi skal ikke kunne identificere dig som person, men blot vide at datasættet 



vedrører en specifik person. Vi vil pseudonymisere dine datasæt ved at erstatte dit navn og andre 
identifikationsoplysninger med en kode. Vi vil ikke gemme oplysninger, der kan gøre os i stand til igen at henføre 
datasættet til dig. Pseudonymiserede data er stadig personoplysninger og omfattet af Databeskyttelseslovgivningen.   
Vi vil behandle de pseudonymiserede data til formål at videreudvikle og forbedre læsesystemet. De pseudonymiserede 
data vil ikke blive videregivet til tredjemand i personhenførbar stand, således som defineret i 
Databeskyttelseslovgivningen, medmindre dette sker som led i en afhændelse eller overdragelse af vores samlede eller 
væsentligste aktiviteter. 
Vores behandling af dine personoplysninger til dette formål er nødvendig for, at vi kan varetage legitime interesser i 
videreudvikling af læseværktøjet. Retsgrundlaget herfor findes i Databeskyttelsesforordningens art.  6 stk. 1(f). Også i 
denne relation har vi foretaget en afvejning af interesser og fundet, at den beskrevne behandling ikke krænker dine 
interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. 
  
3. Hvem vi videregiver oplysninger til 
Vi videregiver ikke personhenførbare oplysninger til tredjemand, med mindre samtykke fra forældre eller værge er givet. 
Dine personoplysninger kan blive overført til leverandører, der behandler data på vores vegne. Ved brug af sådanne 
databehandlere sikrer vi, at der indgås et kontraktretligt aftaleforhold, hvorefter databehandleren alene må behandle 
personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks, og som kræver, at databehandleren etablerer tilstrækkelige 
organisatoriske og sikkerhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger. For nærværende anvender vi IT – leverandøren 
Digital Ocean, der drifter og hoster vores servere. Digital Ocean behandler ikke vores data udenfor EØS. 
Vi benytter analyseværktøjet Google Analytics. Google LLC er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af 
oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU 
Persondataforordningens art. 45. Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. 
Derudover overfører vi ikke personhenførbare oplysninger til databehandlere uden for EU og EØS. 
 
4. Sikkerhed 
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt 
tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt 
behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen. Som beskrevet i pkt. 2 vil vi altid enten anonymisere eller 
pseudonymisere dine oplysninger, så uvedkommende ikke vil kunne identificere dig. 
 
5. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger 
Personoplysninger slettes når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring. 
Under normale omstændigheder vil personhenførbare oplysninger enten være uigenkaldeligt anonymiseret eller slettet 
inden 20 år. 
 
6. Dine rettigheder 
Når vi behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder i Databeskyttelseslovgivningen. I dette afsnit vil vi fortælle 
dig, hvilke rettigheder du har og hvordan du kan gøre brug af dem. Vi kan ikke opfylde dine rettigheder fsva. anonymiserede 
oplysninger, da vi i sagens natur ikke vil kunne identificere hvilke oplysninger, der vedrører dig. Ofte vil vi heller ikke kunne 
identificere dig ud fra pseudonymiserede oplysninger. Hvis vi ikke kan efterkomme din anmodning, vil vi informere dig 
herom. 
Dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen er: 

·       Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
·       Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
·       I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, 
·       Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
·       Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 
·       Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart 

format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 
·       Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger 

på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk. 
Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte os på info@eyejustread.com. 
  
7. Hvordan du kan kontakte os 
Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at udnytte en eller flere af dine 
rettigheder som beskrevet i pkt. 6 kan du henvende dig til os: 
EyeJustRead Denmark ApS 
Viborggade 70, 4. sal 
2100 København Ø 

http://www.datatilsynet.dk/


CVR. nr.: 38209256 
på info@eyejustread.com 
 


