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Samtykkeerklæring om behandling af personoplysninger på Frederiksborg Gymnasium og HF  

 

Som led i din uddannelse på Frederiksborg Gymnasium og HF registrerer og behandler gymnasiet personoplysninger 

om dig. Du giver med underskrift på denne blanket samtykke hertil. Elever i gymnasiet fylder 18 år i løbet af 

gymnasietiden, og skal selv bekræfte samtykket. Derfor skal både forældremyndighedsindehaver og elev underskrive 

denne blanket. 

 

Personoplysninger 

De personoplysninger, vi behandler om dig, er dels de oplysninger, som du selv har givet os på dit ansøgningsskema, 

og dels oplysninger, der stammer fra din skolegang. Vi registrerer således oplysninger om dit skema, dit fremmøde, 

dit studieforløb, resultater af prøver, års- og eksamenskarakterer samt evt. varsler og afgørelser, hvis du har for 

meget fravær. Formålet med registreringen er at dokumentere, at du opfylder betingelserne for at blive indstillet til 

eksamen på normale vilkår og opfylder betingelserne for at blive student. Disse oplysninger er vi forpligtede til at 

videresende til Undervisningsministeriet, RegionH, SU Styrelsen, Styrelsen for Videregående Uddannelser. Dine 

personoplysninger håndteres i det studieadministrative system Lectio og gymnasiets journaliseringssystem IMS.  

 

I forbindelse med gymnasiets studievejledning kan vi anvende følsomme personoplysninger om dig. Dette sker som 

altovervejende regel kun, hvis du giver os oplysningerne og disse opbevares i vores journaliseringssystem IMS. 

Oplysninger, der opbevares, handler om din trivsel, lægelige oplysninger samt særlige behov, som fx ordblindhed. 

 

Du har ret til at få indsigt i og evt. rette personoplysninger om dig, som, du mener, er forkerte eller 

ufuldstændige, jf. persondatalovens § 35. Ved endt uddannelse vil de registrerede oplysninger slettes efter 3 år. 

 

Hvis du er under 18 år 

Hvis du er under 18 år, behandler vi også personoplysninger om dine forældre (navn, adresse, e-mailadresse, 

telefonnr. og CPR-numre). Personoplysningerne om dine forældre opbevares med det formål, at vi kan kontakte dem 

vedrørende din skolegang og trivsel, hvilket vi har pligt til, indtil du fylder 18 år. Bemærk ved specielle SU 

ansøgninger modtages dine forældres personlige data fra dig. Forældrenes personoplysninger håndteres i det 

studieadministrative system Lectio og gymnasiets journaliseringssystem IMS.  

 

Fotomateriale 

Frederiksborg Gymnasium og HF kan offentliggøre fotos af vores elever i publikationer, på hjemmeside, 

facebookside og i klassebog. Hvis vi skal kunne bruge billederne på Lectio, skolens hjemmeside eller sociale medier 

som Facebook, kræver persondataloven, at du som er over 18 år, forældre eller myndighedsindehaver giver dit 

samtykke. Bemærk at gymnasiet uden samtykke kan offentliggøre situationsbilleder. Situationsbilleder er billeder, 

hvor der er aktivitet, der er det egentlige formål med billedet, f.eks. unge, der deltager i en idrætsdag eller et 

fællestimearrangement. 

 

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

Gymnasium og HF og/eller dine kammerater.  

 

Med venlig hilsen 

Peter Kuhlman 
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Samtykkeerklæring  

 

Samtykket er gældende i den periode, jeg er elev på Frederiksborg Gymnasium og HF.  

Nærværende samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til Frederiksborg Gymnasium og HF. 

Såfremt samtykket trækkes tilbage vil Frederiksborg Gymnasium og HF slette personoplysningerne. Tilbagetrækning 

af samtykke gælder kun for fremtidig behandling. 

 

Elevens fulde navn______________________________________________________________ 

(som angivet i indmeldelsespapirerne) 

 

Dato og underskift_______________________________________________________________ 

Forældremyndighedsindehavers underskrift 

 

Dato og underskrift______________________________________________________________ 

Elevens underskrift 

 

Blanketten udfyldes og afleveres til dit grundforløbsteam på første skoledag torsdag den 16. august 2018 


