Elevsamtykkeerklæring
Kære elev (og dine forældre, hvis du er under 18 år)
Din besvarelse af nedenstående samtykkeerklæring er obligatorisk. Grunden til at du skal svare
på spørgsmålene er, at der er visse behandlinger af dine personoplysninger, vi kun må foretage,
hvis du har samtykket til det på forhånd. Og selvom du har samtykket til det, behandler vi kun de
nævnte personoplysninger, hvis det i øvrigt er relevant som led i vores drift af skolen. Hvis du ikke
giver dit samtykke, kan der være visse ydelser fra skolens side, du kun får adgang til i begrænset
omfang, fx. mindre konkret studievejledning, inddragelse af adgang til bygningen udenfor normale
åbningstider, anvendelse af safeticket til betaling til fester, ekskursioner mv.
Derudover er der visse behandlinger af dine persondata, som det er væsentligt, du er orienteret
om, vil ske, hvis du fx anmoder om skolegang på særlige vilkår. Dette kan du også læse om
nedenfor.
Du har altid ret til at få indsigt i og evt. rettet personoplysninger om dig, som du mener er forkerte
eller ufuldstændige, jf. persondatalovens § 35 og fra den 25. maj 2018 den europæiske
databeskyttelsesforordnings art. 15-18 og 21. I så fald bedes du kontakte skolens administration
eller skolens informationssikkerhedsansvarlige eller databeskyttelsesrådgiver, som du finder
kontaktinformationer om på skolens hjemmeside (se nedenfor).
Du kan tilbagekalde det samtykke, du har givet. I så fald skal du kontakte skolens
informationssikkerhedsansvarlige (se oplysninger nedenfor). Dog kan der være situationer, hvor
skolen har administreret f.eks. særlige ydelser til dig på baggrund af dit samtykke. I så fald kan dit
samtykke kun tilbagekaldes fuldt ud for fremtidige situationer. Dette fremgår i så fald i forbindelse
med de enkelte spørgsmål nedenfor.
Så længe du er under 18 år, skal dine forældre bekræfte dine svar og de skal derfor bekræfte
dine svar nederst i dokumentet. Hvis dine forældre er uenige i dine svar, bliver det dine forældres
svar, der er gældende. Når du fylder 18 år, kan du selv gå ind og ændre svarene.
Hvis I har spørgsmål til samtykkeerklæringen eller ønsker yderligere oplysninger om vores
behandling af persondata kan I finde det på vores hjemmeside under https://www.oddergym.dk/om-og/persondata/ Derudover er I naturligvis velkomne til at kontakte den
informationssikkerhedsansvarlige jp@odder-gym.dk

Beskrivelse

Ja Nej

1. Offentliggørelse af foto på internettet og i trykte publikationer
Må skolen offentliggøre dit foto på internettet eller i trykte publikationer?
Formål
På Odder Gymnasium lægger vi vægt på at have en spændende og opdateret
hjemmeside / facebook / instagram, der viser karakteristiske sider af skolens liv og
hverdag. Det indebærer, at vi jævnligt bringer billeder og små videoklip af aktiviteter,
som eleverne er en del af. Disse billeder bruger vi også i foldere og hæfter til vores
kontaktskolers afgangselever.
Konsekvens
Hvis der ikke gives samtykke: Foto vil ikke blive vist på internettet eller trykt i
publikationer.
Konsekvens hvis samtykkes tilbagekaldes på et senere tidspunkt: Foto vil blive
fjernet fra internettet og skolen vil ikke fremover lægge foto/video af dig på fx
Facebook eller bruge det i trykte publikationer. Fotos /videos der allerede er lagt på
Facebook i henhold til dit tidligere samtykke vil ikke kunne fjernes igen, jf.
Facebooks vilkår
2. Registrering af personoplysninger af følsom karakter som led i studievejledning
Må skolen registrere og behandle de følsomme personoplysninger om trivsel og
helbred, som du selv giver skolen som led i studievejledningen samt evt. videregive
dem til det regionale vejledningscenter ("Studievalg")?
Formål
Dokumentation for dit konkrete behov for evt. støtte og vejledning ifht trivsel og
muligheder for gennemførelse af fag og uddannelse.
Konsekvens
Hvis der ikke gives samtykke: Studievejledningen vil ikke omfatte følsomme
personoplysninger og vil derfor blive ydet på et mere overordnet niveau. Dette kan
efter omstændighederne indebære, at skolen ikke kan støtte dig lige så godt, som
hvis vi måtte behandle følsomme personoplysninger om fx trivselsproblemer og
helbredsdiagnoser om dig.
Konsekvens hvis samtykke tilbagekaldes på et senere tidspunkt: De følsomme
personoplysninger om dig som skolen evt. allerede har registreret som led i
studievejledningen, vil blive slettet med mindre skolen ifølge særskilt hjemmel har
opbevaringspligt for at kunne dokumentere dine forhold overfor tilsynsmyndigheden
eller overfor de sociale myndigheder. I så fald opbevares oplysningerne af skolen
indtil denne dokumentationspligt er ophørt.

3. Registrering og videregivelse af personoplysninger af følsom karakter som led i
ansøgning om og administration af specialpædagogisk støtte (SPS)
Må skolen indgive ansøgning til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om SPS-midler til dig,
idet du i den forbindelse samtykker til at skolen behandler og videregiver dine
følsomme personoplysninger om fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse til
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen?
Formål
Dokumentation for dine særlige behov (fx helbredsdiagnoser) der evt. berettiger dig
til særlige ydelser som led i SPS.

Konsekvens
Hvis der ikke gives samtykke: skolegang bliver på ordinære vilkår.
Konsekvens hvis samtykket tilbagekaldes på et senere tidspunkt: skolen kan ikke
fremadrettet tilbyde skolegang på de særlige vilkår. Skolegang bliver fremadrettet på
ordinære vilkår. De følsomme personoplysninger, som skolen evt. allerede har
registreret, vil blive slettet, med mindre skolen ifølge særskilt hjemmel har
opbevaringspligt for at kunne dokumentere dine særlige ydelser overfor
tilsynsmyndigheden. I så fald opbevares oplysningerne af skolen indtil denne
dokumentationspligt
er ophørt og behandling af de øvrige følsomme personoplysninger, som du
4. Orientering om registrering
selv giver skolen som led i din skolegang
Ved at sætte kryds i ”ja” bekræfter du, at du er opmærksom på, at skolen registrerer,
behandler og evt. videregiver de følsomme oplysninger om dig, som du selv giver
skolen, hvis du ansøger om fx optagelse på særlige vilkår, dispensation til
udeboende SU, sygeundervisning, anmoder om fritagelse fra undervisning grundet
sygdom, sygeeksamen eller eksamen på særlige vilkår.
Formål
Dokumentation for dine eventuelle fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller
skånebehov.
Du bekræfter også, at du er opmærksom på, at de følsomme personoplysninger om
dig, som skolen registrerer på baggrund af din ansøgning, ikke nødvendigvis kan
slettes med det samme, hvis du på et senere tidspunkt beslutter at trække din
ansøgning/anmodning tilbage. Dette kan være tilfældet, hvis skolen har
opbevaringspligt for at kunne dokumentere sin drift overfor tilsynsmyndigheden. I så
fald opbevares oplysningerne indtil dokumentationspligten er ophørt.
Du bekræfter også, at du er opmærksom på, at de fortrolige eller følsomme
oplysninger om din trivsel eller private situation, som du selv giver skolen, hvis du på
uformel basis beder om særlig støtte fra skolen og dine lærere i en kortere periode,
registreres og behandles af skolen så længe det er relevant.
Skolen videregiver kun oplysningerne om dig til andre myndigheder (fx det regionale
fordelingsudvalg, Undervisningsministeriets Kvalitets- og Tilsynsstyrelse, SUStyrelsen eller sociale myndigheder), hvis dette er et lovgivningskrav.
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