
 

 

Underretning om indsamling af personoplysninger 
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig.  

Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager 
oplysninger om dig fra andre. 

De oplysninger vi skal give dig, er følgende: 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
4. Kategorier af personoplysninger 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
10. Retten til at trække samtykke tilbage 
11. Dine rettigheder 
12. Klage til Datatilsynet 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 

Dette brev er alene til orientering, og sagen giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i 
forhold til dig. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1. 

Med venlig hilsen 

Skolelederne i Varde Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række 
oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede. 



 

 

 

Orientering efter databeskyttelsesforordningen.  

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Det er den enkelte skoleleder i Varde Kommune som er dataansvarlig for behandlingen af de 
personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan her finde kontaktoplysningerne på de enkelte 
skoleledere: https://vardekommune.dk/borger/familie-unge-og-born/skoler/ 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 På e-mail: vkdpo@varde.dk 
 Ved brev: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800, att. ”databeskyttelsesrådgiver” 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

Behandlingerne af dine og dit barns personoplysninger har til formål at opfylde Varde Kommunes 
forpligtelser jf. folkeskoleloven og ungdomsskoleloven samt de dertil hørende bekendtgørelser, som er 
relevante i forbindelse med undervisningen, skolegang og evt. fritidstilbud.   

For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om eleven og dennes 
forældre/værge/samboende. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e. 

- Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, f og g.  

 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Varde Kommunes skoleforvaltning og skoler behandler almindelige og fortrolige/følsomme 
personoplysninger i form af navne, adresse(-r), kontaktoplysninger, billeder og CPR-numre samt de 
helbreds- og trivselsoplysninger, som er relevante i forbindelse med undervisningen, skolegang og evt. 
fritidstilbud jf. pkt. 3. 

Skolerne optager, anvender og offentliggør personbilleder- og video i forskellige sammenhænge i 
forbindelse med læringssituationer, dokumentation, udflugter/arrangementer, kompetenceudvikling for 
medarbejdere, elevadministrative programmer m.m. Hjemmel til dette findes i, at offentlige myndigheder 
kan behandle almindelige personoplysninger bl.a. i form af billeder, hvis behandlingen er nødvendig af 
hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig 
myndighedsudøvelse, som myndigheden har fået pålagt.  



 

 

Billeder/videoer skal altid være harmløse, dvs. at billeder/videoer, der kan virke krænkende, ikke vil blive 
offentliggjort eller bevaret. Ligeledes vil billeder/videoer aldrig blive offentliggjort i kommerciel 
sammenhæng eller videregivet til andre, uden samtykke. 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver dine og dit barns personoplysninger til databehandler/systemleverandør, som vi har indgået 
databehandleraftaler med for at kunne varetage myndighedsopgaven. Personoplysninger gives også til 
andre offentlige myndigheder, hvis det følger af lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive 
oplysningerne. Det kan eksempelvis være til PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Børn og Familie, Politiet etc. 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Varde Kommunes Skoleforvaltning overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og 
EØS.  

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Personoplysningerne stammer fra dig selv, den anden forælder, dit barn, personalet i skole og fritidstilbud, 
fra cpr-registeret samt fra andre myndigheder, hvis det er relevant i forhold til 
opgaveløsningen/myndighedsudøvelsen. 

8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine og dit barns personoplysninger, så længe dit barn er indskrevet i skole og fritidstilbud i 
Varde Kommune.  
Oplysninger registeret på skolerne, f.eks. navn og klasse, samt generelle skoleoplysninger som eksempelvis 
fraværsregistrering, bliver opbevaret i 10 år efter endt skolegang. Data slettes herefter medmindre de 
ifølge arkivloven er bevaringsværdige. Afgangsbeviser opbevares i 30 år.  

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Skoleforvaltningen i Varde Kommune anvender ikke automatiske afgørelser. 

10. 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 i punkt 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 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

11. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig.   

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, samt en række yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  



 

 

Ret til sletning 
Kommunen er en offentlig myndighed, som udfører en myndighedsopgave. Derfor vil udgangspunktet 
være, at kommunen først vil kunne slette oplysninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare 
oplysningerne. I særlige tilfælde har du dog 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 behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 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.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
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 kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 

12. Klage til Datatilsynet  
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. 

 


