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Information om samtykke
I forbindelse med dit barns overgang fra børnehave til SFO/skole kan skolen
have brug for at udveksle oplysninger med dit barns daginstitution, og det
skal skolen have dit samtykke til.
Det kan dreje sig om følgende oplysninger:

-

Tlf. 56 67 67 67
Kontakt:
Malene Wind
Tlf. +45 56 67 23 35
Mail buf@koege.dk

Dit barns sociale adfærd, også set i forhold til klassedannelse
Særlige forhold, som kan påvirke dit barns situation
Evt. foranstaltninger fra tale-høre konsulent, støttepædagog, psykolog.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Se mere information om
rettigheder på side 2
Hvordan meddeler du samtykke
I forbindelse med den elektroniske indskrivning kan du give dit samtykke
ved at sætte flueben i boksen ud for ”samtykkeerklæring”
Hvad må skolen uden dit samtykke
Skolen må registrere og bruge en række oplysninger om dit barn, som er
relevante i forhold til dit barns hverdag på skolen. Det gælder fx navn,
adresse, CPR-nummer, telefonnummer, sygedage og andre oplysninger, som
er nødvendige for det daglige arbejde på skolen.
Hvad må skolen ikke uden dit samtykke
Skolen må heller ikke registrere oplysninger, der ikke er nødvendige for det
daglige arbejde eller oplysninger om dit barns helbred eller religiøse
overbevisning, uden dit samtykke. For eksempel må skolen registrere
sygefravær, men ikke hvad dit barn fejler, medmindre skolen har fået
særskilt samtykke.
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Ret til tilbagekaldelse
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det betyder, at skolen
ikke længere må indhente og registrere de oplysninger som kræver
samtykke.
Ret til indsigt
Du har ret til at søge om indsigt. Det betyder, at du altid kan få at vide,
hvilke personoplysninger der behandles om dit barn og med hvilket formål.
Ret til sletning
Hvis du mener, at der er urigtige eller vildledende oplysninger, har du ret til
at anmode kommunen om, at få rettet eller slettet de pågældende
oplysninger.
Opbevaring
Dit barns personoplysninger gemmes, så længe det er nødvendigt for at
kunne behandle barnets sag eller i så lang tid som det til enhver tid er
påkrævet i lovgivningen.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Du kan altid kontakte skolen, hvis du har spørgsmål til vores behandling af
dit barns personoplysninger eller hvis du ønsker at benytte dig af retten til
indsigt, sletning, indsigelse eller tilbagekaldelse.
Du kan også kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun på
telefonnummer 72273002, hvis du har spørgsmål.
Klage til Datatilsynet
Hvis du mener, at skolen ikke har behandlet dit barns oplysninger i
overensstemmelse med dit samtykke, kan du klage til Datatilsynet.
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