Samtykkeerklæring
I forbindelse med dit barns skolegang på Ølgod Skole har vi brug for nedenstående samtykker –
længere nede kan du læse en nærmere beskrivelse af, hvad det er, du giver samtykke til, og
hvordan du har mulighed for at trække samtykket tilbage igen.
Undertegnede der er forældremyndighedsindehaver til:
Elevens navn:____________________________________________________________
Elevens CPR-nr.:__________________________________________________________
Giver i henhold til nedenstående tilladelse til følgende:
Portrætbilleder og klassebilleder
Ølgod Skoles hjemmeside
Forældreintra
Ølgod Skoles Facebook

Ja [
Ja [
Ja [

]
]
]

Nej [
Nej [
Nej [

]
]
]

Nuværende skole: ________________________

Ja [

]

Nej [

]

Tidligere skole: ___________________________

Ja [

]

Nej [

]

Institution: ______________________________

Ja [

]

Nej [

]

Kørsel i private biler

Ja [

]

Nej [

]

Indhentning af oplysninger fra skole/Institution

Dato:__________________

Underskrift:_____________________________________

Information i forbindelse med samtykkeerklæring
Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Ølgod Skole
Skolegade 11
6870 Ølgod
Telefon: 79948500
Mail: oelgodskole@varde.dk
Formålene og retsgrundlaget
Portrætbilleder og klassebilleder:
Ølgod Skole vil gerne lægge portrætbilleder og klassebilleder ud på vores hjemmeside, forældreintra og Facebook, for at give et
indblik i hverdagen og skabe en god relation mellem eleverne.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke har brug for et samtykke i forbindelse med situationsbilleder når vi foretager en konkret
vurdering af, at dem der er på billedet ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

Skole/institution:
Når nye elever starter i Ølgod Skole, er det vigtigt for eleven og skolen, at eleven får den bedst mulige start. Det kan derfor være
nødvendigt, at Ølgod Skole kan få elevens oplysninger fra den nuværende skole, den tidligere skole eller institution.
Oplysningerne kan f.eks. være om barnets trivsel, faglighed og eventuelle støtte som eleven har fået, som er relevant for Ølgod
Skole.
Kørsel i private biler:
Ølgod Skole vil bede om samtykke til, at eleven kan køre med i privat bil. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt i forbindelse
med undervisning/arrangementer i skoletiden.
Retsgrundlaget:
Vi behandler dine oplysninger efter dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a.
Kategorier og modtagere af personoplysningerne
Modtagere af personoplysningerne:
De relevante lærere for eleven vil modtage de nødvendige oplysninger i forbindelse med deres undervisning og eventuelle støtte
til eleven.
Dine rettigheder
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.
Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelt læsbart format
samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
Retten til at trække dit samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det berører ikke lovligheden af behandlingen inden tilbagetrækning af
samtykket. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor via mail eller telefon.
Opbevaring og sletning af personoplysninger
Vi opbevarer alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole.
Klage til Datatilsynet
Hvis vi ikke vil imødekomme din anmodning, har du 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.

