Information om registrering af data
Elever
Når du er elev på Det frie Gymnasium registrerer og gemmer vi nogle forskellige oplysninger om dig. Det
gør vi som led i din uddannelse, både fordi vi er forpligtede til det efter love og regler og for at sikre, at du
får den bedst mulige uddannelse her på skolen.
Hvis du er under 18 år (<18) sender vi information til og indhenter samtykke fra dine forældre.
Hvis du er 18 år og derover (18+) kommunikerer vi udelukkende med dig.
Nogle af oplysningerne har vi fra dit ansøgningsskema og nogle oplysninger stammer fra din skolegang. Vi
registrerer selvfølgelig dine helt almindelige stamoplysninger som navn adresse og cpr-nummer. Vi
registrerer også oplysninger om dit skema, dit fremmøde, dit studieforløb, resultater af prøver og
eksamenskarakterer. Hvis du har studiekort med foto, gemmer vi dit foto.
Vi følger dit fremmøde og hvis du har for meget fravær, gemmer vi de varsler, vi sender til dig og de
afgørelser, der er i din fraværssag samt evt. lægeerklæringer o.lign. Det gør vi, så vi kan afgøre, om du
opfylder betingelserne for at blive indstillet til eksamen på normale vilkår.
Herudover registrerer vi dine eksamenskarakterer med det formål at dokumentere, at du har taget
folkeskolens afgangsprøve (9. klasse), udvidede afgangsprøve (10. klasse) eller opfylder betingelserne for at
blive student (STX, HF).
Nogle af disse oplysninger er vi forpligtede til at dele med kommuner, regionen og offentlige myndigheder
som Undervisningsministeriet og Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Hvis du får brug for specialundervisning eller anden støtte, beder vi dig (18+) eller dine forældre (<18) om
samtykke til at indhente, behandle, opbevare og videregive de nødvendige personfølsomme oplysninger
om dig.
Generelt er det kun de ansatte, som direkte skal bruge dine informationer, som har adgang til at se dem.
Det er rektor og vicerektor, afdelings- og viceafdelingsinspektør, administrativt personale, samt eventuelt
studievejledere og dine klasse- og teamlærere.
Du (18+)/dine forældre (<18) har ret til
• at få indblik i de data, som skolen opbevarer om dig (der er en vis sagsbehandlingstid)
• at få korrigeret eventuelle fejlagtige oplysninger
• at få slettet oplysninger (her skal du være opmærksom på, at de oplysninger vi har om dig, er
nødvendige for at du kan være optaget på skolen som elev)
Når du ikke er elev her mere, sletter vi alle dine oplysninger efter et stykke tid. Vi er dog forpligtede til at
gemme eksamensbeviser, så dem sletter vi aldrig.
Ansatte
Som ansat på Det frie Gymnasium registrerer vi nogle oplysninger om dig.
Alle ansatte har en personalemappe i et fysisk arkiv (et aflåst arkivskab). Det er kun rektor og vicerektor,
afdelings- og viceafdelingsinspektør samt administrationschefen og den administrativt ansvarlige, der har
adgang til dette arkiv. Mappen indeholder sædvanligvis ansættelsesbrev, ansøgning, CV, tillæg til
ansættelsesbrev samt informationer i forbindelse med længerevarende sygdom og barsel. Der kan også
ligge referater af MUS og andre samtaler.

Alle ansatte registreres med navn og cpr-nummer samt andre stamdata som adresse, telefonnummer,
bankkonto og hvis man skriver sig på pårørendelisten, gemmes disse oplysninger også.
For at kunne udbetale korrekt løn, indberette til skat, pension o.lign. bruges cpr-nr. til registrering og
indtastning i Statens Lønsystem. I dette system foregår al lønberegning og informationer udveksles til skat,
pension, feriekonto og ATP. De lovpligtige årlige lønindberetninger til Moderniseringsstyrelsen og
Danmarks Statistik foregår også via lønsystemet.
Ansatte bliver oprettet som brugere hos UNI-C/Uni-login (CPR, Navn) og Lectio (CPR, Navn og Adresse). Vi
har databehandleraftaler med disse eksterne instanser, som sikrer, at de behandler data korrekt i forhold til
gældende lovgivning.
Ved ansættelsens ophør sker sletning fra systemer hurtigst muligt og data i skolens regnskabssystem og
personalemappen slettes fem år efter ansættelsens ophør. Hvis man ønsker at få sine dokumenter
opbevaret derudover, bør man derfor bede om at få dem udleveret, når man stopper.

