
Privatlivs- og persondatapolitik 

 

Dataansvarlige - hvordan kontakter du os? 

Skipper Clement Skolen 

CVR 35876219 

Gammel Kærvej 28 

Tel 98121188 

Email info@skipper-clement-skolen.dk 

Kort om Privatlivs- og persondatapolitik 

Denne Privatlivs- og persondatapolitik er udarbejdet for at give dig, som elev/forældre på Skipper 
Clement Skolen, indsigt i hvilke persondata vi behandler og hvordan vi behandler og beskytter dem. 
Læs venligst hele vores Privatlivs- og persondatapolitik for at få en klar forståelse af, hvilke rettigheder 
du har som kunde, samt vores behandling af data. Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde 
vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler mv. og dertil 
hørende regler. 
 
Hvad er personoplysninger 
En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv 
om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Det kan f.eks. 
være: Navn, personnumre, registreringsnumre, adresse osv.  
Når det i praksis kan lade sig gøre at identificerer en person ud fra oplysningerne eller en kombination 
af oplysningerne. Det vil sige hvis oplysningen er personhenførbar.  
Yderligere indeholder personoplysninger også data som adfærd, købshistorik, økonomiske oplysninger 
mv. Alle disse oplysninger benyttes af Skipper Clement Skolen for at kunne levere en god skolegang og 
et godt samarbejde mellem elever, forældre og Skipper Clement Skolen. 
 

Vi indsamler følgende personoplysninger når et barn opskrives på skolens venteliste: 
• Navn på elev og forældre 
• Fødselsdata på eleven  
• Adresse på elev og forældre 
• Telefonnummer på forældre 
• E-mail på forældre 

 
Disse oplysninger er nødvendige for at Skipper Clement Skolen kan finde en plads i skolens klasser 
samt få kontakt til jeres familie.  
 
Vi indsamler følgende personoplysninger når et barn indmeldes på skolen: 
• Navn på elev og forældre 
• Cpr-nummer på eleven og forældrene 
• Adresse på elev og forældre 
• Telefonnummer på forældre 

• E-mail på forældre 

 
Disse oplysninger er nødvendige for at Skipper Clement Skolen  
• Kan opfylde lovgivning (eks. for at modtage statstilskud) på området 
• Skabe en god skolegang og et godt samarbejde med familien  
 
Når et barn er elev på skolen indsamles der nødvendige oplysninger, som sikrer en god skolegang og 
et godt forældresamarbejde. Disse oplysninger er bl.a. fravær fra skolen, standpunktskarakter. 
 
Ovenstående oplysninger bliver indsamlet af Skipper Clement Skolen og behandlet jævnfør 
persondataloven.  



 

 
Skipper Clement Skolen indsamler og behandler oplysninger følgende når du: 
Skipper Clement Skolen indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at skabe en god 
skolegang for eleven og et godt samarbejde med forældrene. 
Skipper Clement Skolen indsamler og/eller køber ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand. 
Bemærk at ved fakturering opbevares fakturerings- og bankoplysninger i henhold til gældende love på 
området herunder hvidvasknings- og bogføringsloven. 
  

Beskyttelse af dine informationer 
Alle data og informationer vi indsamler kan kun tilgås af relevante medarbejdere med rettigheder til 
disse.  
 

Bliver mine oplysninger videregivet? 

Alle personoplysninger bliver kun videregivet internt eller til en betroet tredjepart, hvis oplysninger er 

nødvendigt for levering af en service. Såfremt det er en trejdepart har Skipper Clement Skolen indgået 

en dataaftale med denne. Vi videregiver oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige 

myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet.   

Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data (se link til 

vores databehandlere). Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til 

den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren. 

  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger. 

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de 

administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger.  Gebyr/betaling følger 

retningslinjerne jf. Datatilsynet.dk” 

 

Hvor længe opbevares dine personoplysninger? 

Så længe barnet er elev på Skipper Clement Skolen opbevares dine data for at vi kan blive ved med at 
servicere dig på bedst mulig måde.  
Ønsker du at afbryde samarbejdet med skolen skal der afleveres en udmeldelse (link på hjemmesiden) 
Når eleven forlader skolen opbevares kun data, som der er et lovgivningsmæssig krav om - bl.a. 
afgangsbevis. I det øjeblik at kontrakten er opfyldt vil al data blive slettet inden 2 måneder med mindre 
at der er en aftale om at bevare jeres data.   
 

Du kan til en hver tid kontakte Skipper Clement Skolen på 98121188 eller på info@skipper-clement-
skolen.dk at få indsigt i, berigtiget eller slette dine oplysninger.  
 
Bemærk: Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning. 
 
Datalækage og sikkerhed 

Er der mistanke om sikkerhedsbrud eller datalækage fra Skipper Clement Skolen, sættes der straks ind 
med procedurer for at vurdere lækagens omfang, få underrettet potentielt ramte elever og forældre. 
Desuden vil datatilsynet blive underrettet inden for 72 timer og der vil straks blive startet procedurer for 
at begrænse skadens omfang og få stoppet lækagen/sikkerhedsbruddet. Har du mistanke om 
sikkerhedsbrud eller datalækage hos Skipper Clement Skolen, bedes du kontakte os. 
Du kan altid kontakte Skipper Clement Skolen på 98121188 eller på info@skipper-clement-skolen.dk 
for at ændre i dine oplysninger, eller for at få indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig. 

mailto:info@skipper-clement-skolen.dk
mailto:info@skipper-clement-skolen.dk
mailto:info@skipper-clement-skolen.dk


 
Andet 
Skipper Clement Skolen vil løbende opdaterer vores privatlivs- og persondatapolitik efter behov. Du kan 

læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder 

på www.datatilsynet.dk.  

 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler 

dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som 

du finder på www.datatilsynet.dk.  

 

 
Bestyrelsen 
Skipper Clement Skolen  
 
6 juni 2018 
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