Skolens behandling af forældres og elevers persondata
25. maj 2018 trådte en ny EU-Persondataforordning i kraft. Intentionen i den nye lovgivning er at styrke
sikkerheden i forhold til persondata, så de ikke ender i de forkerte hænder. Samtidig sikres man som
registreret større gennemsigtighed og indflydelse i forhold til hvilke data, skolen opbevarer og til hvilke
formål.
På Kochs Skole opbevarer og bearbejder vi forskellige elev og forældredata. Vi 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,
telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skolen. Skolen har dog også brug
for at indhente elevens CPR-nummer. Når skolen indsamler cpr.nr. på eleven, skyldes det bl.a. skolens
forpligtelser over for undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at
undervisningsministeriet skal kunne kontrollere, at eleven ikke er registreret på flere skoler. Skolens
forældre bliver også bedt om CPR nr. til førstegangs login til kommunikations og videndelingssystemet
Forældreintra fra firmaet ITs Learning. Cpr.nr. bliver her krypteret, og skolen har tegnet
databehandleraftale med firmaet for på den måde at sikre brugernes data mod misbrug.
Endeligt har vi som skole brug for at vide, hvilket sprog, der tales i eleven hjem, herunder fars og mors
nationalitet. Disse oplysninger skal skolen bruge for at lokalisere, hvilke elever, der har særlig behov for
sprogundervisning (DSA= Dansk som andetsprog), så man derigennem kan sikre en bedre integration.
Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældre. Det gør skolen for at sikre sig
nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der har forældremyndigheden og for at kunne informere om
skolens- og elevens forhold og for at kunne kommunikere med hjemmet via e-boks.
Skolen har som udgangspunkt brug for følgende oplysninger om eleven og dennes forældre:
Data om elev
-

Navn, bopælsadresse og cpr.nr.

Data om forældre/forældremyndighedsindehavere
-

Navn, folkeregisteradresse, cpr.nr., telefon (privat og arbejde), nationalitet

Udover disse almindelige personoplysninger, har vi som skole behov for en række oplysninger, som kræver
særskilt samtykke fra jer forældre. Det er vigtigt at understrege, at dette samtykke ikke er nødvendigt for
skolens drift, men alene har til hensigt at styrke det pædagogiske tilbud og at sikre en mere smidig
skoledag. Et samtykke er derfor helt frivilligt, og har man givet et samtykke, kan det altid trækkes tilbage
ved henvendelse til skolens kontor. Alle skolens nuværende forældre er ved indmeldelsen af deres barn
blevet bedt om samtykke til følgende, som vi allerede har registreret i vores administrative system.



at billeder og små videoklip der tages i forbindelse med skolearrangementer, forbeholder skolen sig
rettighederne til anvendelse samt brug af disse ved fx fremvisning på skolens hjemmeside (uden
det enkeltes barns navns nævnelse).



at filmoptagelser der tages i forbindelse med primært 10. kl. undervisningen må forevises i
undervisnings sammenhænge.



at når skolen nogen gange bliver kontaktet af medierne, som ønsker at lave små indslag, fx af
aktiviteterne i vores FO, hvorfor der filmes rundt på skolen, og at disse indslag efterfølgende
bringes i TV.



at mit barn gerne må låne skolens videokamera eller lignende med hjem, hvis dette har relevans for
undervisningen, projektemne mv. (dette kan have forsikringsmæssige konsekvenser).



at mit barn gerne må køre i privat bil med godkendte seler til fx arrangementer, hvor forældre eller
medarbejdere hjælper til med kørsel.



at mit barn må cykle sammen med sine lærere i forbindelse med undervisning uden for skolens
grund, efter at mit barn har taget den godkendte cykelprøve på 6. årgang.

Skolens har brug for yderligere samtykke:
Udover samtykke til ovenstående forhold, som vi allerede har registreret i vores administrative system, er
vi grundet den skærpede lovgivning nødsaget til at indhente særlig samtykke til to forhold for at kunne
fortsætte skolens nuværende praksis. Grunden til, at vi skal bede om dette samtykke er, at de vedrører en
særlig kategori af personoplysninger (følsomme), og at skolen skal bruge disse oplysninger for at give
eleven den bedste læring og trivsel på skolen. Alle hjem vil derfor i den nærmeste tid modtage en besked i
e-boks, hvor forældremyndighedsindehavere vil blive bedt om samtykke med følgende ordlyd.

-

At skolen må indhente oplysninger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vedrørende mit
barn
At skolen kan anvende de helbredsoplysninger, som der er blevet videregivet til skolen af os som
forældre, eller som skolen har fået af tredjepart, og som vi som forældre er orienteret om, fx
oplysninger fra skolens tilknyttede sundhedsplejerske, psykolog mm.

Sammen med anmodningen om samtykke til disse personfølsomme oplysninger, vil vi bede om samtykke til
at udarbejde og videregive infolister til forældre, for at forældrene kan tage kontakt til hinanden i
forbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler eller lign. Derfor ønsker skolen tilladelse til at
videregive følgende oplysninger om barnet og forældrene. Ordlyden til samtykke lyder således:
-

At skolen må udlevere en infoliste, hvori alene indgår personoplysninger om navn, telefonnummer
og e-mailadresse.

Skulle følgende skrivelse give anledning til yderligere spørgsmål og afklaring, er I velkomne til at kontakte
kontorleder Tonja Althaus eller administrativ leder Palle Munk.

