Samtykkeerklæring - Persondatalov

I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov med
igangtrædelse den 25. maj 2018, skal vi som skole, der behandler personfølsomme oplysninger
omkring skolens elever og forældre / forældremyndighedsindehavere have et skriftligt samtykke
på, at vi har accept til at indhente og opbevare personligoplysninger og personfølsomme
oplysninger. Ved skilte forældre, med fælles forældremyndighed, skal begge forældre skrive
under på samtykkeerklæringerne!
Disse oplysninger er en betingelse for, at eleven kan optages på efterskolen, da vi skal kunne
dokumentere i henhold til efterskolelovgivningen, at eleven er elev på efterskolen. Dette også i
henhold til tilskudslovgivningen.
For forældremyndighedsindehaverne er oplysningerne en betingelse for, at der kan opnås
statsstøtte til efterskoleopholdet.

Samtykket kan til enhver tid tilbagetrækkes. Persondataloven giver også ret til
aktindsigt.
Oplysninger af særlig følsom karakter- både elektroniske og i fysisk form, vil blive
opbevaret forsvarligt og vil ikke være tilgængelige for andre end forstander og
kontaktlærer.
Når eleven forlader skolen, vil både personoplysninger og særlige følsomme oplysninger
blive slettet, hvis ikke der kører en verserende klagesag / forsikringssag. Skolen vil efter
endt skolegang kun opbevare afgangsbeviser / slutudtalelser.

Samtykke i forbindelse med optagelse på specialefterskole.
I forbindelse med optagelse på en efterskole med et særligt undervisningstilbud jf. §1,
stk 4 i efterskoleloven og som modtager af tilskud efter bestemmelserne i
efterskoleloven §26, vil det også være nødvendigt, at indhente og opbevare
personoplysninger af særlig følsom karakter.
For elever på specialefterskoler skal vi indhente dokumentation fra den afleverende
pædagogiske Psykologiske Rådgivning, da vi skal kunne dokumentere i henhold til
efterskoleforeningen, at eleven er berettiget til undervisning på en specialefterskole.

Samtykke i forbindelse med overgang til anden ungdoms-eller
videreuddannelse:
Mindst en af forældreindehaver skal give samtykke til, at oplysninger gives videre gennem
Optagelse dk, som er det organ, som vi ifølge gældende lovgivning skal give oplysninger til.
Da skolen har elever fra hele landet, vil det også være påkrævet, at der gives samtykke til
overførsel af personoplysninger til den hjemlige UU vejledning.

Samtykke til samarbejde både skriftligt som verbalt med kommunale
samarbejdspartnere:
Samtykke til videregivelse af oplysninger til sagsbehandler eller anden kommunal instans, som
varetager elevens sociale og faglige udvikling på efterskolen. Elevens hjemlige kommunale
forvaltning er ofte inde over den økonomiske del af et efterskoleophold, når vi snakker
specialefterskole, hvilket også indebærer såvel skriftlige udtalelser her fra skolen, som
opfølgningsmøder med elevens hjemforvaltning.

Håndtering af elevernes medicin.
Forældremyndighedsindehavere skal give samtykke til, at vi håndterer medicin, som
er efter en konkret aftale med jer.
I henhold til styrelsen for patientsikkerhed, mener vi os omfattet af vejledningens
afsnit 1.5.2 ( VEJl. 10202 af 1. 12.17 )
Vi påtager os, efter konkret aftale med forældrene, at håndtere de unges medicin på
deres vegne.

Samtykke i forbindelse med religion
Samtykke til indhentning af personfølsomme date, hvis religion kræver særlige
foranstaltninger eller hensynstagen i forbindelse med kost eller lign.
Samtykkeerklæring vil blive opbevaret under skærbede forhold og indholdet vil kun
tilgå relevant personkreds, som skal have kendskab til dette, for at kunne tilgodese de
hensyn der måtte være. I dette tilfælde forstander, kontaktlærer, samt
køkkenpersonale.
Samtykke skal gives af forældremynighedshaverene. Samtykket vil ikke blive gemt
efter endt skolegang.

