Kære elev (og dine forældre, hvis du er under 18 år)
Din besvarelse af nedenstående samtykkeerklæring er obligatorisk i forhold til lovgivningen. Derudover kan
du ikke tilmelde dig begivenheder eller studieture før du har udfyldt samtykkeerklæringen.
Grunden til at du skal svare på spørgsmålene er, at der er visse behandlinger af dine personoplysninger, vi
kun må foretage, hvis du har givet samtykke til det på forhånd. Selvom du har givet samtykke 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.
Du har altid ret til at få indsigt i og evt. få rettet personoplysninger om dig selv, som du mener, er forkerte
eller ufuldstændige, jf. persondatalovens § 35. I så fald bedes du kontakte skolens administration.
Du kan også tilbagekalde det samtykke, du har givet. I så fald ændrer du blot afkrydsningen 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.
Hvis I har spørgsmål til samtykkeerklæringen, kan I kontakte skolens administration.
Ja
1. Optagelse og visning af foto og levende billeder (film og video) på internettet
Må skolen optage film og video og tage billeder af dig og vise dem på internettet, fx
You Tube og hjemmesiden?
Formålet med at offentliggøre billeder, video og film: Dokumentation af hverdagen,
skolens arrangementer, livet og traditionerne på skolen.
2. Offentliggørelse af foto i trykte publikationer
Må skolen offentliggøre dit foto i trykte publikationer?
Formålet med at offentliggøre foto: Dokumentation af hverdagen, skolens
arrangementer, livet og traditionerne på skolen.
3. Visning af dit billede i skolens studieadministrative system
Må skolen vise dit portrætfoto i skolens studieadministrative system (Ludus) hvor
ansatte og øvrige elever kan se det?
Formålet med visningen: At vi kan identificere dig som elev.
4. Registrering af personoplysninger af følsom karakter som led i
studievejledningen
Må skolen registrere og behandle de personfølsomme oplysninger om trivsel og
helbred, som du selv giver skolen som led i studievejledningen.
Formålet med at registrere informationer: Dokumentation for dit konkrete behov for
evt. støtte og vejledning ifht. trivsel og muligheder for gennemførelse af fag og
uddannelse.
5. Orientering af dine forældre efter du er fyldt 18 år
Må skolen kontakte dine forældre i tilfælde af akut opstået sygdom uden at du
orienteres herom.
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6. Registrering og videregivelse af personfølsomme oplysninger 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.
Formålet med at behandle personoplysningerne: Dokumentation for dine særlige
behov (fx helbredsdiagnoser) der evt. berettiger dig til særlige ydelser som led i SPS.
7. Orientering om registrering og behandling af de øvrige følsomme
personoplysninger, som du 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 dispensation til udeboende SU, sygeundervisning eller
sygeeksamen.
Formålet med at behandle personoplysningerne: Dokumentation for dine eventuelle
fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller skånebehov.
Skolen kan først gå videre med din ansøgning/anmodning, når du har sat kryds i feltet
”Ja”.

Samtykket er gældende i den periode, jeg er elev på Københavns åbne Gymnasium.
Nærværende samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til Københavns åbne Gymnasiums
på mail: kg@adm.kg.dk eller telefon 36463350. Såfremt samtykket trækkes tilbage vil Københavns åbne
Gymnasium slette oplysningerne. Tilbagetrækning af samtykke gælder kun for fremtidig behandling.
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