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Elevbrev med samtykkeerklæring  
 

Om registrering ifølge databeskyttelsesforordningen og persondataloven. 
Når du søger om optagelse på Nørresundby Gymnasium & HF, registrerer og behandler 

gymnasiet personoplysninger af forskellig art om dig. Der er tale om personoplysninger, du 

dels selv har givet os på dit ansøgningsskema og dels oplysninger, der stammer fra din tidligere 

skolegang. I løbet af din tid som elev på gymnasiet kan vi registrere andre personlige 

oplysninger om dig, som alle har relevans for din uddannelse. 

Konkret gør vi følgende, når vi behandler din ansøgning: Vi indhenter/skriver dine oplysninger 

ind i skolens administrative system, Lectio (jf. DBF art. 6, stk. 1, litra c). Det drejer sig om dit og 

din fars, mors eller værges navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer og evt. e-mail. Desuden 

skriver vi, hvilken skole du kommer fra, dine karakterer samt oplysningen om, hvorvidt du kan 

optages direkte eller efter prøve. Til sidst skriver vi, hvilken uddannelse du har valgt (hf eller 

stx), og hvilket sprogfag og/eller praktisk/kunstnerisk fag du skal have de næste år.  

Når du senere vælger valgfag, vil de også blive indskrevet i Lectio. 

Når du begynder at gå på skolen, tilføjer vi, hvilke hold du er på og dine karakterer. Under dit 

skoleforløb vil dit fremmøde blive registreret i Lectio, hvortil du får adgang til dine egne data 

via password. Her kan du også se, om skolen har noteret særlige skrivelser omkring dig, f.eks. 

tildeling af advarsler, samtale omkring fravær m.m. 

Alle disse personoplysninger om dig behandles med det formål at dokumentere, at du opfylder 

betingelserne for at blive indstillet til eksamen. 

 

Skolen har pligt til at sende nogle af disse oplysninger videre til Undervisningsministeriet, 

Regionen, Styrelsen for Videregående Uddannelser (CPR-nummer, fagvalg, karakterer, bestået 

eksamen), hvorfra oplysningerne også sendes til Danmarks Statistik. 

For at give dig de bedste betingelser under din skolegang, kan gymnasiet benytte eksterne 

databehandlere. Du kan få uddybende oplysninger herom ved henvendelse på skolens kontor.  

Gymnasiet tilbyder studievejledning til vores elever. Som led i bl.a. studievejledningen kan vi 

komme i berøring med følsomme personoplysninger om dig. Dette sker som altovervejende 

regel kun, hvis du selv har givet os oplysningerne og under alle omstændigheder kun, hvis 

oplysningerne er relevante for din skolegang. Det kan være tilfældet, hvis oplysningerne 

handler om din trivsel eller dit helbred, fx lægelige oplysninger som led i fravær. 

Gymnasiet kan offentliggøre fotos af dig i publikationer, på vores hjemmeside og facebookside 

samt et portrætfoto af dig i Lectio.  

Som elev forpligter du dig til ikke at offentliggøre fotos, som kan være kompromitterende for 

Nørresundby Gymnasium & HF og dets ansatte og/eller dine kammerater. 

For din egen og skolens sikkerhed har gymnasiet videoovervågning. 

På skemaet under Samtykkeerklæring skal du ved afkrydsning give samtykke til dele af 

ovenstående punkter. Jf. Datatilsynet er det ikke nødvendigt med dine forældre/værges 

underskrift, hvis du er under 18 år, men vi anbefaler, at du gennemgår elevbrevet sammen med 

dine forældre. 

Samtykket er gældende, så længe du er elev på skolen. 

På skolen anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har adgang til med login og 

password. Disse systemer må kun anvendes til studierelaterede formål. Du må ikke videregive 

dit login og/eller password til andre, ligesom du øjeblikkeligt skal give besked til skolens 

kontor, hvis du ved et uheld kommer til at se andres password. Anvendelse af andres login og 

password er ulovligt og kan have alvorlige konsekvenser.  

http://www.nghf.dk/
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Persondataforordningen (kap. 3, artikel 13-22) giver dig bestemte rettigheder i forbindelse med, 

at du bliver registreret i skolens administrative system. Du har: 

 Ret til at modtage oplysning om behandling af dine personoplysninger – det sker med 

dette brev. 

 Ret til at få indsigt i dine personoplysninger, dvs. ret til at se, hvad vi har registreret om 

dig. 

 Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget, dvs. ret til at få rettet fejlregistreringer. 

 Ret til at få dine personoplysninger slettet (”retten til at blive glemt”), dvs. ret til at få 

slettet dine oplysninger hos os, når du forlader institutionen. 

 Ret til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet). 

 Ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du mener, at gymnasiet ikke følger reglerne 

på området.  

Desuden har du: 

 Ret til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. 

 Ret til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.  

Vi bruger IKKE dine personoplysninger til disse to sidste punkter, men skal oplyse om det jfr. 

persondataforordningen artikel 13, stykke 2 litra f. 

Hvis du er under 18 år, behandler vi også personoplysninger om dine forældre 

(kontaktoplysninger og CPR-numre). Personoplysningerne om dine forældre behandles for, at 

gymnasiet kan kontakte dem om din skolegang og trivsel, hvilket vi har pligt til, indtil du fylder 

18 år. Kontakten til dine forældre sker via sikker post (E-Boks, hvor identifikationen af 

postmodtageren sker via CPR-nummeret) eller via telefon og i enkelte tilfælde via brev. 

Når du er fyldt 18 år, behandler vi dine personoplysninger på samme måde som ovenstående – 

blot bliver dine forældre ikke involveret. 

Skolens studie- ordensregler kan læses på skolens hjemmeside. Det er vigtigt, at du sætter dig 

ind i disse for at overholde vores regler om brug af computere, smartphones osv., mens du er 

på skolens område. 

På hjemmesiden kan du også læse skolens Persondatahåndbog, der mere uddybende beskriver 

skolens behandling af dine personlige oplysninger. Ønsker du at få en kopi af de oplysninger, 

vi behandler om dig (og dermed udøve din ret til indsigt), bedes du henvende dig på skolens 

kontor. 

Bemærk, at vi ikke er ansvarlige for, hvordan du bruger din computer og de sociale medier, 

mens du er på skolen. Bryder du loven her, er det på dit eget ansvar. 

Skolen vil gemme dine identifikationsoplysninger samt grundlaget for udstedelsen af dit 

eksamensbevis (fag, karakterer, oplysning om prøver) i 30 år (jf. § 38, stk. 1 i den almene 

eksamensbekendtgørelse), mens alle øvrige oplysninger om dig (f.eks. fravær, sanktioner, 

helbredsoplysninger osv.) vil blive slettet efter maks. 10 år. 

Personoplysninger, du afgiver skriftligt samtykke til, at vi behandler, vil kun være tilgængelige 

for relevante udpegede personer på skolen, medmindre andet er påkrævet i henhold til 

lovgivningen. 

 

http://www.nghf.dk/

