
 

 

Samtykkeerklæring til  
Opbevaring af almindelige personoplysninger på relation til elev, hvor relationen ikke er 

forældremyndighedsindehaver 
Udfyldes og returneres til skolens kontor 

 
Elevens navn og klasse:__________________________________________________ 
 
 
Forældremyndighedsoplysninger: 
 
Forældremyndighedsindehaver 1: 
 
Navn:________________________________________________________  
 
CPR.nr.:______________________________________________________ 
 
 
Forældremyndighedsindehaver 2: 
 
Navn:________________________________________________________  
 
CPR.nr.:______________________________________________________ 
 
 
Anden relation som ønskes registreret på skolen: 
(f.eks. papfar, papmor) 
 
Relation:_____________________________ 
 
Navn:________________________________________________________  
 
CPR.nr.:______________________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________ 
 
Mobil:__________________________  
 
Arbejdstlf.:______________________ 
 



 
Anden relation som ønskes registreret på skolen: 
(f.eks. papfar, papmor) 
 
Relation:_____________________________ 
 
Navn:________________________________________________________  
 
CPR.nr.:______________________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________________ 
 
E-mail:_______________________________________________________ 
 
Mobil:__________________________  
 
Arbejdstlf.:______________________ 
 
 
Opbevaring af personoplysninger, jf. Persondataforordningen 
 
Almindelige personoplysninger 
Skolen opbevarer almindelige nødvendige personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, 
e-mail og cpr.nummer på både elev og forældre.  Oplysningerne er en forudsætning for at eleven 
kan være indmeldt på skolen. 
 
Alle oplysninger opbevares sikkert og behandles fortroligt, jf. Persondataforordningen, i den periode 
eleven er indmeldt på skolen. Alle oplysninger, som opbevares elektronisk og i papirarkiv slettes 
umiddelbart efter eleven er udmeldt fra Skt. Josefs skole.  
 
Formål: 
Oplysningerne er til brug for skolen i den periode eleven er indmeldt og opbevares i skolens 
elevadministrative system TEA samt i skolens fysiske aflukkede arkiv.  
 
Derudover benyttes oplysningerne af: 
- De danske myndigheder, hvor det er lovbestemt og påkrævet af de danske myndigheder (ex. 

Privatskolers årlige indberetning af oplysninger til brug for tildeling af statstilskud) 
 

- It-systemer forankret i Styrelsen for IT og Læring (STIL) under Undervisningsministeriet (f.eks. 
Læringsplatforme, Optagelse.dk, Unilogin til Skoleintra, Test og Prøver) 

 
- Skoleintra. Samarbejdsplatform mellem skole, elever og forældre. Har man beskyttet adresse vil 

adresseoplysningerne ikke blive overført til Skoleintra. Ønsker man som forælder at oplysningerne 
skal fremgå på adresselister mv. skal man selv markere det i Forældreintra under indstillinger. 
Såfremt man ikke har beskyttet adresse, men ikke ønsker sine kontaktoplysninger oplyst på 
Skoleintra kan forældrene selv markere i Forældreintra at oplysningerne ikke må fremgå på 
adresselister mv.  



 
 

- Øvrige læringsplatforme (f.eks Gyldendals ordbøger, matematikfessor mv.) 
 

Personfølsomme oplysninger 
Udover indsamling af almindelige oplysninger kan skolen have brug for at indhente en særlig kategori 
af personfølsomme oplysninger. Konkret har skolen brug for at kende til en elevs tidligere 
skolegang/børnehave, herunder støtte, som eleven måtte have fået bevilget gennem Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR). Indhentning af oplysningerne har alene til formål at kunne give eleven 
den bedste læring og trivsel på skolen. I sådanne tilfælde vil skolen indhente særskilt samtykke fra 
forældrene. 
 
Videregivelse af oplysningerne til tredjemand må kun ske efter skriftligt samtykke fra forældrene eller 
såfremt det er lovbestemt. 
 
 
Underskrift og samtykke 
 
Det er en forudsætning for at skolen kan registrere en relation til en elev i skolens administrative 
system og Skoleintra, at forældremyndighedsindehaver(ne) giver samtykke til at den pågældende må 
stå som relation til eleven samt at den pågældende relation giver samtykke til at skolen må opbevare 
oplysningerne.  
 
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive 
under på blanketten. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed. 
 
Med min underskrift bekræfter jeg/vi, at mine/vores oplysninger, ifølge aftale med 
forældremyndighedsindehaver(ne), opbevares i Skt. Josefs Skoles administrative system. 
Samtidig bekræfter jeg/vi, at jeg/vi er indforstået med ovennævnte, herunder opbevaring og 
behandling af personlige oplysninger. Oplysninger på en relation kan til enhver tid blive slettet 
såfremt relationen eller en af forældremyndighedsindehaverne kræver det. Anmodning om at få 
slettet sine oplysninger skal ske skriftligt til skolens kontor. I øvrigt henvises til skolens politik for 
opbevaring og håndtering af personoplysninger, som er tilgængelig på skolens hjemmeside 
www.sktjosef.dk. 
 
 
Dato og underskrift relation 1:  
 
 
____________________________________________    
 
 
 
Dato og underskrift relation 2: 
 
 
_____________________________________________ 



 
 

 
 
Med min/vores underskrift bekræfter jeg/vi, at ovennævnte relation(er) må være registreret i Skt. 
Josefs Skoles administrative system.  
 
 
Dato og underskrift Forældremyndighedsindehaver 1:  
 
 
____________________________________________    
 
 
 
Dato og underskrift forældremyndighedsindehaver 2: 
 
 
_____________________________________________ 
 

 

Ovennævnte samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes både af relation og forældremyndighedsindehaver. Anmodning 

om sletning skal ske skriftligt til skolens Administration på info@sjs-roskilde.dk. 
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