
Hvilken type personoplysning indsamles?

Hvilke af skolens 'målgrupper' er 

der tale om? Med hvilket formål behandles oplysningerne? Hvor kommer oplysningen fra?

Hvordan er oplysningen 

indhentet?

Kræves der 

databehandler-

aftale Hvordan opbevares oplysningen og hvor mange steder? Deles oplysningen med nogen? I givet fald, hvem? Hyppighed I hvor lang tid opbevares oplysningen?

Type: Hvilken type personoplysning er der tale om? Almindelig eller 

følsom. Angiv som type, fx navn, adresse, cpr-nr, indkomstoplysninger, 

helbredsoplysninger, civilstatus, religiøs eller etnisk oprindelse, sociale 

problemer, mv. 

Ansatte, forældre, elever, andre 

som fx leverandører eller 

samarbejdspartnere

Der skal angives et formål med behandlingen af 

personoplysningerne. Formålet skal være 

tilstrækkeligt præcist, og der må som 

udgangspunkt ikke ske behandling til andre 

formål. 

Personen selv eller via tredjepart som SKAT, 

afgivende skole, UU-vejledning, mfl.?

Pr. tlf., mail, mundtligt, træk i 

database hos andre 

myndigheder, mv. 

Ja / nej

Pr. mail, i personalesystem, økonomisystem, mv.? Hvis manuelt, 

hvordan opbevares data? 

Internt og eksternt (med andre afdelinger/medarbejder 

og eksternt med fx kommune, UU, sundhedspersonale, 

mv. Vær opmærksom på at eksempelvis ekstern hosting 

og cloudbaseret opbevaring er deling med ekstern 

databehandler.

Hvor ofte/hyppigt behandles denne 

oplysning?  - dagligt, månedligt, ved 

indskrivning/udmelding, lejlighedsvist 

eller anden frekvens?

Ved registreringen tages udgangspunkt i 

nuværende praksis. Hvis I ikke sletter noget, 

så skriv det. 

Firma navn og adresse, betalingsoplysninger Leverandører Regnskabsmæssig dokumentation Leverandøren Brev eller mail Nej I bogføringsmappe samt transaktion i Tabulex og bank Relevant medarbejder, der godkender Lejlighedsvis 5 hele kalenderår

Kommune navn, adresse Offentlig Regnskabsmæssig dokumentation Oftest afledt af vi ansøger om tilskud Mail eller e-boks Nej I bogføringsmappe samt transaktion i Tabulex og bank Relevant medarbejder, der godkender Lejlighedsvis 5 hele kalenderår

Fordelingssekretariatet, adresse Offentlig Regnskabsmæssig dokumentation Afledt af personalehændelse Sikker mail / mail Nej I bogføringsmappe samt transaktion i Tabulex og bank Relevant medarbejder, der godkender Lejlighedsvis 5 hele kalenderår

Danmarks Statistik Offentlig Lovmæssigt grundlag Skolens data, variere efter formål Mail eller e-boks Nej I mappe, indhold er generelt uden person oplysninger Evt. orientering til ledelse eller bestyrelse Lejlighedsvis 5 hele kalenderår

Danske Bank Leverandører Lovmæssigt grundlag Leverandøren, ansatte, forældre Danske Bank eller mail Nej I bogføringsmappe samt transaktion i Tabulex og bank Evt. orientering til ledelse eller bestyrelse Dagligt 5 hele kalenderår

Forsikringsselskab Leverandører Lovmæssigt grundlag Ansatte, elever, leverandør - ikke pers.ligt Mail eller telefon Nej I mappe, indhold er generelt uden person oplysninger Evt. orientering til ledelse eller bestyrelse Lejlighedsvis 5 hele kalenderår

Skat Offentlig Lovmæssigt grundlag Ansatte Personalemappe Nej Hos Skat og DSA løn Revisor ved foresprøgsel Hver måned 5 hele kalenderår

Undervisningsministeriet Offentlig Lovmæssigt grundlag Elever og ansatte Ansættelsesbrev eller ansøgn. Nej Hos UVM eller anden efter deres anvisning, i mappe i aflåst skab Revisor ved foresprøgsel, ledelse Lejlighedsvis 5 hele kalenderår

Bestyrelsesmedlemmers cpr.nr. navn og adresse Ansvarlig ledelse Lovmæssigt grundlag Bestyrelsesmedlemmet Hos personen selv Nej UVM tilsynsportal Revisor Udskiftning i bestyrelsen Hele bestyrelsesperioden

Skolekreds (navn, adresse, telefonnr. og e-mail) Relaterende til skolen

Skolekreds er en del af skolens grundlag samt

 til registrering af indbetaling af medl.gebyr. Medlemmet Mail eller personlig kontakt Nej Lukket kontordrev Bestyrelsen, ved opsøgning af nye medlemmer

Ved registrering af indbetaling samt 

bestyrelsen 1x årligt

Ændres løbende og medlemmer slettes 

ved udmelding.


