
 

1 af 4 
  

Orientering om behandling af personoplysninger om dig 1 

1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Du skal som led i din skolegang på Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus informeres om, at vi 

som skole behandler oplysninger om dig og dine forældre.  

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

Telefon:  38 77 08 00 
E-mail:     falko@falko.dk (sikker mail) 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, jf. pkt. 6 nedenfor er du altid 

velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
På e-mail: dpo@stenhus-gym.dk  
På telefon: + 45 59 40 09 41 
Ved brev: Se adresse nederst og anfør brevet med att.: Databeskyttelsesrådgiveren 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine 
personoplysninger 
Vi behandler oplysninger om dig for at kunne håndtere din skolegang på Falkonergårdens 

Gymnasium og HF-Kursus. Vores behandling af dine oplysninger er baseret på 

databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.  

Behandlingen af dit personnummer sker med henblik på entydigt at kunne identificere dig, jf. 

databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.  

Vi behandler kun oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan overholde vores pligter i henhold til 

den gymnasiale lovgivning.2 3  Det er for at kunne; identificere dig, holdsætte dig, undervise dig, 

administrere dit fravær samt for at vi kan dokumentere, at du f.eks. kan oprykkes til næste 

                                                           
1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse - Denne orientering gives med henvisning 
til art. 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen 
2 Gymnasieloven (lovbkg. Nr. 1428 af 28/09/2020) og gymnasiebekendtgørelsen (bkg. nr. 497 af 18/05/2017) 
3 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (bkg. nr. 1077 af 13/09/2017) 
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klassetrin, kan modtage SU4 eller andre ydelser, som du selv har ansøgt om, eller at du kan indstilles 

til eksamen.5 

Vi behandler følgende oplysninger om dig: 

- Stamoplysninger på dig og dine forældre, (dvs. navn, bopælsadresse, CPR-numre, 

telefonnummer, mailadresse) 

- Dokumenter i forbindelse med optagelsen f.eks. ansøgning, karakterer, udtalelser, vurderinger 

om uddannelsesparathed, resultater fra optagelsesprøve m.fl.  

- Oplysninger om dit fravær og fraværsgrunde 

- Oplysninger om din deltagelse i prøver og eksamen 

- Oplysninger om dine faglige resultater og standpunkt 

- Individuelle aftaler f.eks. om udlån af bøger og i særlige tilfælde Pc’er til dig 

- Oplysninger om holdsætning, ønsker om studieretning 

I sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at behandle fortrolige og følsomme oplysninger om dig 

og eventuelt også dine forældre. Det kan f.eks. være hvis du beder om skolegang på særlige vilkår 

pga. handicap eller særlige sociale forhold, hvis du tilsidesætter institutionens studie- og 

ordensregler eller vi har mistanke om snyd til prøver eller eksamen, hvis du aflægger ordblindetest 

eller dispensation til udeboende SU pga. særlige forhold i hjemmet. Hvis vi i forbindelse med din 

skolegang behandler følsomme oplysninger om dig, f.eks. i forbindelse med studievejledning mv. 

behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g.6 

Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus behandler oplysninger ud fra saglige, driftsmæssigt 

begrundede årsager. Det kan f.eks. være til gennemførelse af kontrolforanstaltninger, forebyggelse 

af snyd ved eksamen og til brug for institutionens økonomistyring, herunder f.eks.: 

- Adgang og trafik i de IT-systemer, du er brugeroprettet i f.eks., har Falkonergårdens Gymnasium 

og HF-Kursus som led i forebyggelse af misbrug adgang til oplysninger om brugertrafik og -

adfærd i IT-systemer, i Lectio og på institutionens netværk. Det sker blandt andet også som led i 

forebyggelse og håndtering af snyd ved eksamen med internetadgang.  

- Logning af internet søgehistorik (trådløse og faste netværk).  

- Enkelte lokaler på skolen kræver elektronisk adgangskontrol, hvis du som elev har fået udleveret 

en nøglebrik (musik og styrketræningsrum). I de tilfælde registrerer Falkonergårdens 

Gymnasium og HF-Kursus oplysninger om dig og din færden ind og ud af lokalerne. (Vilkår for 

udstedelse af nøglekort fremgår af den blanket, du underskriver ved udlevering af nøglebrik.) 

- Oplysninger om transaktioner og betalingskort som led i dit eller dine forældres køb af billetter 

til institutionens arrangementer eller til betaling for studieture. 

- Sanktioner, advarsler herunder disciplinære forhold. 

                                                           
4 SU-loven (lovbkg. Nr. 1037 af 30/08/2017) 
5 Almen eksamensbekendtgørelse (bkg. nr. 343 af 08/04/2016) 
6 SPS-bekendtgørelsen (bkg. nr. 632 af 21/06/2019) 
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I forbindelse med studiestart vil Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus indhente samtykke til 

følgende:  

- Offentliggørelse af fotos og levende billeder  

- Offentliggørelse af navn i lokale dagblade ved dimission  

- Offentliggørelse af foto til intern brug i studieadministrativt system 

- Orientering af forældre/værger efter det fyldte 18 år 

4. Modtagere af dine personoplysninger 
Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et 

krav ifølge lovgivningen og det i øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af vores pligter som 

gymnasium. 

Modtagere af dine oplysninger kan da være modtagerskolen, hvis du flytter skole, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning, hvis du forlader gymnasiet i utide samt Undervisningsministeriet eller 

dennes styrelser, Regionen eller Styrelsen for Videregående uddannelser. 

SKAT (udelukkende ved inddrivelse af restancer), Navision Stat (Fakturering for manglende 

aflevering af bøger), Ambassader/rejseagenter/rejsearrangører/udvekslingsskoler og myndigheder 

(pasoplysninger, visumansøgninger mv.) i forbindelse med studietur og udlandsrejser. (Der 

indhentes altid samtykke fra dig eller dine forældre i disse tilfælde). Derudover kan oplysninger 

videregives til forældre, pårørende, censorer og tilsynsførende.  

For at sikre, at dine adresseoplysninger er korrekte, foretages en samkørsel med CPR-registret. 

Der sker som hovedregel ikke overførsel af dine personoplysninger til lande udenfor EU. Hvis du 

rejser udenfor EU på studierejse, kan der blive overført oplysninger om dig (stamoplysninger og 

pasoplysninger, der skal oplyses til rejselandets myndigheder).  

5. Opbevaring af oplysninger om dig 
Hvis du bliver optaget, gemmer vi dine oplysninger fra optagelsesproceduren frem til du bliver 

student. Vi gemmer dine forældres personoplysninger (stam-, kontakt- og 

systembrugeroplysninger) indtil dit fyldte 20 år. De fleste oplysninger om dig slettes efter du er 

blevet student, dog skal Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus ved henvendelse fortsat kunne 

identificere dig.  

Følgende oplysninger om dig slettes efter 1 år efter sanktionstidspunktet:  

- Elevsager og noter vedr. bortvisning, snyd ved eksamen og andre sanktioner 

- Fraværsopgørelser 

- Notatark fra officielle prøver 

- Klager og eksamen og prøver 
 

Følgende oplysninger om dig slettes 5 år efter du er blevet student: 

- Oplysninger i sager om ansøgning og administration af udeboende SU og SPS-midler 
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- Standpunktskarakterer og årskarakterer 

- Fraværsoplysninger  

Følgende oplysninger om dig slettes efter 10 år efter, du er blevet student:  

- Uddannelsesoplysninger til håndtering af SU-udbetaling 

Dit prøve- og eksamensbevis herunder meritter og godskrivning slettes 30 år efter uddannelsens 
afslutning.  

6. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Falkonergårdens 
Gymnasium og HF-Kursus’ behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine 
rettigheder, skal du kontakte os. 

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

2. Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

3. Ret til sletning 
I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for 
vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

4. Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis 
du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – 
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, 
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som 
vigtige samfundsinteresser. 

5. Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. 

I de tilfælde hvor Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus har baseret behandlingen på 
samtykke, skal du oplyses om, at du til enhver tid kan trække samtykket tilbage.  

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

7. Klageadgang  

Hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine oplysninger på, kan du til enhver tid indgive en 

klage til Datatilsynet. Følgende link kan benyttes: https://www.datatilsynet.dk/borger  

 

https://www.datatilsynet.dk/Media/C/0/Registreredes%20rettigheder.pdf
https://www.datatilsynet.dk/borger

