
 

Underretning om indsamling af personoplysninger (elever)  
 

 

Faaborg Gymnasium sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager 

oplysninger om dig fra andre. 

 

De oplysninger vi skal give dig, er følgende: 

1. Kontaktoplysninger på 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. Retten til at trække samtykke tilbage 

10. Dine rettigheder 

11. Klage til Datatilsynet 

 

I det vedlagte bilag l finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, Faaborg Gymnasium 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 A1. 

 

 

Venlig hilsen 

Faaborg Gymnasium 

 

  



Bilag A1 - Oplysninger om vores behandling af dinepersonoplysninger mv. 

1. Faaborg Gymnasium er dataansvarlig - hvordan kontakter du os?

Faaborg Gymnasium er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om 

dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Faaborg Gymnasium 

Sundagervej 42 

5600 Faaborg 

62618910 

post@faaborg-gym.dk 

2. Kontaktoplysning til databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Faaborg 

Gymnasiums databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

På e-mail: anes@itcfyn.dk 

På telefon: 29397648

Ved brev: Faaborg Gymnasium, Sundagervej 42, 5600 Faaborg, att. "databeskyttelsesrådgiver" 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

Persondataforordningens art. 6(1)(e) og art. 9(2)(g) 

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne 

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. 

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv samt pligt til beskæftigelse 

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser, § 5 og § 6 (bedømmelsesgrundlag), § 23, stk. 2 

(helbredsoplysninger ved optagelse i en autismeklasse) 

Lov om gymnasiale uddannelser, § 42, stk. 1-2 + § 43 (fraværsoplysninger andet end vedr. sygdom/helbreds-

oplysninger), § 44, stk. l og § 48, stk. 3 (bedømmelsesoplysninger), § 25 (deltagelse i hold/fag og faggrupper), 

§ 62 (helbredsoplysninger, herunder sygdom og handicap)

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m. v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

§20, stk. 1-4 (registrering af snyd ved eksamen), § 38, stk. l (eksamensbevis)

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser § 71(merit)

Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte

Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser
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4. Kategorier af personoplysninger 

Faaborg Gymnasium behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 

Kommende, nuværende og tidligere elever: 

 

Navn, adresse, tlf. nr., mailadresse (almindelig personoplysning) 

Cpr.nr. (almindelig/fortrolig personoplysning) 

Bedømmelsesoplysninger, gymnasiet: Eksamensbeviser, eksamensprotokol og standpunktskarakterer 

(almindelig personoplysning) 

Bedømmelsesoplysninger, grundskole (almindelig personoplysning) 

Tilknytninger til tidligere skoler (almindelig personoplysning) 

Helbredsoplysninger herunder sygdom/handicap (følsom personoplysning] 

Nationalitet (almindelig personoplysning/kan være fortrolig hvis den siger noget om 

race/etnicitet/religion] 

Fraværsoplysninger (almindelig personoplysning) 

Sanktioner (almindelig/følsom personoplysning) 

Systembrugeroplysninger (almindelig personoplysning) 

Registrering af snyd ved eksamen (almindelig/følsom personoplysning) 

Opgaver/besvarelser (almindelig personoplysning) 

Betalingsoplysninger til opkrævning af restancer/studietursindbetaling (almindelig personoplysning) 

Billeder: Studiekort/portrætfotosti l Lectio til identifikation (almindelig personoplysning) 

 

Oplysninger om nær familie eller værge: 

 

Navn, adresse, evt. oplysninger om hemmelig adresse, relation til elev, familiemæssige-sociale forhold 

(almindelig/følsom personoplysning) 

 

Brobygningselever: 

 

Navn, adresse, personnummer, tilknytning til en eller flere institutioner, deltagelse i hold eller fag, 

fraværsoplysninger, helbredsoplysninger (almindelig/følsom personoplysning) 

 

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Faaborg Gymnasium videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 

IntraNote (databehandler vedr. arkivering) 

Lectio 

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 

Styrelsen for Specialpædagogisk Støtte 

Andre gymnasieskoler vedrørende bedømmelse/overflytning 

Kommuner ved uddannelsespålæg 

 

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Faaborg Gymnasium overfører ikke personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS medmindre det er 

i forbindelse med studietur, hvor indrejselandet kræver dokumentation fra forældre/værge om, at deres 

barn må deltage i rejsen (hvis eleven er under 18 år) eller hvis anden dokumentation er nødvendig i 

forbindelse med indrejse. 



 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

Optagelse.dk 

UU-vejledere 

Eleven selv eller værge, hvis eleven er under 18 år 

Afgivende grundskole/skoler 

Selvgenererede af Faaborg Gymnasium - fravær, deltagelse på hold, karakterer, sanktioner 

 

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger 

Faaborg Gymnasium opbevarer dine personoplysninger i: 

 

Eksamensbeviser/eksamensprotokol 30 år 

Standpunktskarakterer 10 år i forhold til merit 

Fraværsoplysninger/sanktioner 10 år i forhold til merit 

Dokumenter i forbindelse med specialpædagogisk støtte 5 år 

Dokumenter i forbindelse med SU 3 år 

Andre oplysninger end det nævnte ovenfor slettes senest l år efter eleven er gået ud 

 

 

9. 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. 

 

 

10. Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Faaborg Gymnasiums 

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 

I særlige tilfælde har du ret til at fås lettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har 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 ti] at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

 

Ret til 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. 

 

 

11. Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Faaborg Gymnasium 

behandler dine personoplysninger på. 

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

www.datatilsynet.dk
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