16. august 2018

Kære elev (og forældre), sådan behandler vi dine personlige oplysninger
Da du søgte om optagelse på Midtsjællands Gymnasium, registrerede og behandlede vi
personoplysninger om dig og dine forældre i henhold til databeskyttelses‐forordningen1.

Hvor kommer oplysningerne fra?
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.

Hvilke oplysninger behandler vi2?
Midtsjællands Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig og dine forældre i den
tid du går på gymnasiet, hvilket sker i det studieadministrative system Lectio. Der er primært tale om
dit og din fars, mors eller værges navn, adresse, telefonnummer og cpr‐nummer. Endvidere registrerer
vi, hvilken skole du kommer fra, hvilke karakterer du har opnået og evt. resultater for din
optagelsesprøve. Endelig registrer vi hvilken uddannelse du har valgt (hf eller gymnasiet), og hvilke fag
du har valgt. I forbindelse med din skolegang registrerer vi, hvilke hold du er på og dine karakterer. Når
du vælger valgfag, registreres disse også.
Under dit skoleforløb bliver dit fremmøde registreret, og du har adgang til dine egne data i Lectio.

Særligt om helbredsoplysninger
Vi behandler kun helbredsoplysninger, du selv har oplyst, eller som vi har fået overdraget fra kommunen i
særlige tilfælde og kun, når det er relevant for din uddannelse.
Dine helbredsoplysninger kan være nyttige at tage hensyn til, når vi skal sammensætte et optimalt
uddannelsesforløb for dig.
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Jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1
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Bemærk, at skolen ikke er forpligtet til at oplyse om de konkrete typer af personoplysninger.

Hvem behandler dine oplysninger?
Dine personlige oplysninger er tilgængelige for relevante personer, det vil sige studievejledere og skolens
ledelse og administration. Lærerne kan alene se karakterer og fravær.
For at give dig de bedste betingelser under din skolegang, benytter gymnasiet eksterne databehandlere.
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 anonymt til Danmarks Statistik.

Dine og dine forældres rettigheder
I kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om jer, hvad formålet med behandlingen er, hvor
længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra
jer) samt hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til mv.
Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres
oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det3.

Sådan gør du brug af dine rettigheder
Du (eller dine forældre) skal kontakte skolen og oplyse, hvilke personoplysninger du/I ønsker indsigt i og
hvorfor.

Klageadgang
Midtsjællands Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28,
5, 1300 København K.
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Jf. databeskyttelseslovens § 22.

