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Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtyk-
ker på Sankt Nikolaj Skole.  
 
 
Denne vejledning har to formål:  

1) At informere om og tydeliggøre, hvorledes skolen skal behandle nuværende elever og deres foræl-

dres persondata, og hvordan skolen indhenter nye samtykker og tilladelser  

2) At informere om og tydeliggøre, hvad skolerne skal og bør være opmærksomme på i forbindelse 

med indmeldelse af nye elever 

Læsevejledning 
Vejledningen er bygget op i tre dele, hvor 
 
Første del forklarer principperne for afgivelse af samtykke og samtykke i forhold til alder.  
 
Anden del omhandler de oplysninger, skolen altid er nødt til at indhente og behandle. Her er tale om nød-
vendige oplysninger, som skolen er forpligtet til at indhente om eleven og dennes forældre for at opfylde 
sine forpligtelser som skole. Nødvendige oplysninger betragtes i denne sammenhæng som almindelige per-
sonoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer og cpr. nr.  
 
Skolen skal oplyse om sin persondatapolitik, herunder oplysninger om behandling af persondata og den re-
gistreredes rettigheder. Dette formål har skolen valgt at beskrive i denne orientering på skolens hjemme-
side.  
 
Tredje del omhandler samtykker til indhentelse af personoplysninger og tilladelser til andre formål. Disse 
samtykker til indhentelse af personoplysninger og tilladelser til andre formål kan variere fra skole til skole.  
 
God læselyst 
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Første del 
 

Om samtykke 
 
Samtykket kan når som helst trækkes tilbage. Samtykket er ikke længere gyldigt, hvis formålet med be-
handlingen af oplysninger ændrer sig, eller der slet ikke er et formål længere.  

Samtykket skal være en tydelig tilkendegivelse af, at vedkommende er indforstået med behandlingen og 
opbevaringen. Samtykket skal være skriftligt og skal desuden være: 
 
Tydeligt adskilt fra den øvrige tekst – Må eksempelvis ikke være skjult som en del af teksten, skrives med 
småt eller lignende. 
 
Være frivilligt – Der skal være et reelt frit valg til afgivelse af samtykke. En aftale/kontrakt må ikke være be-
tinget af afgivelse af samtykke til behandling af oplysninger, som ikke er nødvendige. 
 
Specifikt – Det skal specificeres hvilke oplysninger, der gives samtykke til behandling af. 
Informeret – Der skal gives oplysninger om, hvad samtykket indebærer, og om retten til at tilbagekalde sit 
samtykke. 
 
Utvetydigt/udtrykkeligt – Der må ikke kunne være tvivl om, hvorvidt der er afgivet samtykke til behandling 
af de specifikke oplysninger. Hvis man anmoder om samtykke til behandling af følsomme, skal de specifikke 
formål med indsamlingen til hver enkelt oplysning fremgå af samtykket. 
 

Om samtykke i forhold til alder 
 
Samtykke fra børn/unge under 18 år  
I Danmark er børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, mindreårige og dermed umyndige. 
Det vil sige, at de ikke umiddelbart kan give samtykke på egne vegne. Det er forældremyndighedsindeha-
verne, der giver samtykke på vegne af barnet.  
 
Med persondataforordning af maj 20181 samt lovforslaget til den nye persondatalov vil der ske en ændring 
i alderskravet, således at børn/unge over 13 år fremadrettet kan afgive samtykke på egen hånd i forbin-
delse med informationssamfundstjenester som fx Facebook, Instagram og Snapchat. Alderskravet udstræk-
kes ikke til at gælde samtykke for andre forhold. Dvs., at der her fortsat vil gælde et individuelt modenheds-
kriterium.  
Vurderingsmomenter af, hvornår barnet er i stand til at afgive samtykke på egne vegne:  

- Hvis den unge på egen hånd kan indgive en ansøgning til fx en myndighed, må den pågældende 

derfor også selv kunne meddele samtykke til de nødvendige processuelle skridt efterfølgende, her-

under til indsamling og videregivelse af personoplysninger.  

- Hvis den unge har den modenhed, som på det givne sagsområde er nødvendigt for at forstå konse-

kvenserne af samtykket, og der er grund til at antage, at der foreligger stiltiende samtykke fra for-

ældremyndighedsindehaveren, eller at denne ikke vil modsætte sig samtykket. 

 

                                                             
1 EU’s persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018. 
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Anden del 
 
Almindelige informationer 
 
Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever og denne forældre i forbindelse med indmel-
delse. Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som 
skole.  
 
Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnum-
mer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at 
indhente elevens CPR-nummer. Når skolen indsamler cpr.nr. på eleven, skyldes det bl.a. skolens forpligtel-
ser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Undervisningsministeriet skal 
kunne kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler. 
 
Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældre. Dette gør skolen for at sikre sig nødven-
dige oplysninger i forhold til, hvem der har forældremyndigheden og for bl.a. at kunne informere om sko-
lens- og elevens forhold. Herudover bruger skolen forældreoplysninger i forbindelse med elevens overgang 
til ungdomsuddannelse, her optagelse.dk  
Skolen har som udgangspunkt brug for følgende oplysninger om eleven og dennes forældre:  
 
Data om elev  

- Navn, bopælsadresse og cpr.nr. 

Data om far  
- Navn, folkeregisteradresse, cpr, telefon (privat samt arbejde), e-mailadresse 

Data om mor  
- Navn, folkeregisteradresse, cpr, telefon (privat samt arbejde), e-mailadresse  

Skolens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger  

Se side 5. 

 

• Formålet med indhentning af personoplysninger 

• Regler for videregivelse af personoplysninger til andre  

• Tidsrum for opbevaring af personoplysninger  

• Den registreredes rettigheder  

Skolen gør opmærksom på, at forældre skal gøre sig bekendt med skolens politiker i forhold til indhentning, 
videregivelse, opbevaring og de registreredes rettigheder.  
 
Underskrift (dette punkt er sat til sidst i indmeldelsesblanketten)  
Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om 
at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under 
på denne blanket, hvis der er fælles forældremyndighed.  
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Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under 
på blanketten. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.  
Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at 
informere skolen herom. 
 

Tredje del 
 

Samtykker til indhentelse af personoplysninger og tilladelser til andre formål 
 
Skolen skal alene indhente de samtykker og tilladelser, som er relevante og aktuelle for skolen. Samtykker 
og tilladelser skal derfor ikke indhentes på baggrund af, at skolen har en formodning om, at den får behov 
for dette inden for en given årrække.  
 
Hvert punkt nedenfor starter og slutter med en saks og en stiplet linje for at tydeliggøre, hvad der skal kopi-
eres over i skolens indmeldelsesblanket eller til brug af nye samtykker til nuværende elever. 
 
Sankt Nikolaj Skole er etableret på følgende adresse:  
Kirkegade 54   
6700 Esbjerg 
 
1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os? 
Vi kan kontaktes på telefonnummer 75122988 samt på e-mailadresse sanktnikolaj@sanktnikolajskole.dk 
Skolens CVR. nr. er 36563613 
 
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger  
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om fri-
skoler og private grundskoler mv. og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplys-
ninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.   
Vi indhenter også personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, fordi lovgivningen kræver det, og vi an-
vender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.  
 
3. Kategori af personoplysninger  
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde 
behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger 
om barnet. Dette sker efter indhentelse konkret samtykke hertil. 
 
4. Modtagere eller kategori af modtagere  
Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller foræl-
dre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medar-
bejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt 
alene skolens ledelse og forretningsfører, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene 
adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.   
Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter 
reglerne er forpligtet.   
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Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Disse eksterne 
parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehand-
leraftale, som skolen har indgået med leverandøren.  
 
5. Opbevaring af personoplysninger  
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området (se link). Overordnet opbevarer 
vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Ek-
sempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.  
 
6. 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 kon-
taktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.  
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 tilbagetræknin-
gen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.   
 
7. Dine rettigheder  
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af per-
sonoplysninger. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  
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. Skolen 
kan tage et gebyr for dette arbejde. 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. 2 den private dataan-
svarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr. 3  
 
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 ge-
nerelle 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 be-
grænset 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 be-
skytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
 
 
 
 
 

                                                             
2 https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/  
3 https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/  

https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/
https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/
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Ret til indsigelse  
 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysnin-
ger. 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 
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden 
hindring.  
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk.  
 
8. Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  
 
 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

