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Oplysning om Østerbro Lilleskoles behandling af personoplysninger
vedrørende elever og forældre
Østerbro Lilleskole er den dataansvarlige, og vi kan kontaktes her:
Telefonnummer 3929 7114
E-mail adresse post@osterbrolilleskole.dk
Skolens CVR. nr. er 28889615

Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger friskoleloven
og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs
optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

Kategori af personoplysninger
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde
behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger
om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev
eller forældre.

Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og
forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens ledelse, som har adgang til alle oplysninger,
og læreren eller pædagogen har alene adgang til oplysninger om det barn, som denne er lærer eller pædagog
for.
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Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er
forpligtet efter reglerne herom.

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til f. eks. elektronisk behandling af data. Dette kunne fx
være Undervisningsministeriet, skole/forældreintra, fagportaler mv. Kontakt kontoret for at se de
leverandører vi har aftaler med.

Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af den
databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

Opbevaring af personoplysninger
Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores
forpligtigelser som skole, og skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området.
Denne data vil typisk vedrøre handleplaner, indstillinger, ansøgninger om støtte eller personligt tilskud mv.
Persondata gemmes kun så længe eleven går på skolen. Dette så vi ikke mister vigtig viden, som kan
understøtte elevens skolegang, og så forældrene løbende kan se akterne.
Oplysninger vedr. forældres personlige, økonomiske og sociale forhold slettes umiddelbart efter eleven
forlader skolen.
Alle forældre giver samtykke til brug af portræt- og portrætlignende billeder på hjemmeside og Facebook
mv. bl.a. ved indmeldelse på skolen. Alle elever vælger selv sammen med deres forældre om de vil have et
portrætbillede på intra.
Eksamensbeviser og eksamensudtalelser mv. gemmes til evig tid.
Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.
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Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af
personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte skolen.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.
Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden
hindring.
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Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de
administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres
hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke
kan overstige 200 kr. 1

Ønsker du at klage
Ønsker du at klage over skolens behandling af persondata er det hensigtsmæssigt først at henvende dig til
skolens ledelse, derefter til skolens bestyrelse og som en sidste mulighed, at indgive en klage til Datatilsynet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og ledelsen på Østerbro Lilleskole
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https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/

