Samtykke, elev
Vester Skerninge Friskole ønsker din stillingtagen til brug af dit barns personlige oplysninger på
skolens hjemmeside, www.v-skerninge-friskole.dk, på skolens Intra-system, på skolens offentlige
Facebook-side og i den trykte telefonbog.
Herunder kan du ved afkrydsning tilkendegive, hvilke personlige oplysninger, du vil tillade, at Vester
Skerninge Friskole offentliggør om dit barn på skolens digitale platforme og i den interne telefonbog.
Hvis du giver samtykke til enkelte eller alle punkter, skal du huske, at dette samtykke til enhver tid
kan tilbagekaldes, og at skolen derefter vil fjerne oplysningerne.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger skolen opbevarer om dig og dit barn, samt hvor og
hvordan de behandles.
Du kan også til enhver tid bede om at få fjernet specifikke billeder, hvorpå dit barn er afbildet.
Dette kan ske ved henvendelse til skolens kontor.
Ud over det samtykke, du giver her, indsamler og opbevarer og behandler skolen de personlige
oplysninger om dit barn, der er nødvendige af pædagogiske, administrative og lovmæssige hensyn.
Disse oplysninger opbevares af elevens lærere og i det administrative system.
Oplysningerne opbevares så længe, som loven kræver det. F.eks. skal afgangsbeviser opbevares "til
evig tid”.
Nedenstående samtykke gives på vegne af mit barn, der er elev på Vester Skerninge Friskole:
Barnets navn: ____________________________________
Fødselsdato (dd-mm-åååå) ______ - ______ - __________
Personlige oplysninger på skolens Intra-system
Skolen bruger Intra-systemet for at lette kommunikationen mellem ansatte, elever, forældre og
samarbejdspartnere (f.eks. skolesundhedsplejersken). Kun disse har adgang til systemet.
Du kan her give samtykke til, at skolen bruger dit barns personlige oplysninger i SkoleIntra.
Marker de oplysninger om dit barn, skolen kan bruge i Intra-systemet:
Navn ☐ | Adresse ☐ | Telefonnummer ☐ | Email-adresse ☐ | Fødselsdato ☐ | Billedmateriale ☐
Oplysninger i Intra-systemet slettes umiddelbart efter, at dit barn er stoppet på skolen.
Billeder på skolens hjemmeside
Marker de typer af billedmateriale med dit barn, skolen kan bruge på hjemmesiden:
Portrætbilleder ☐
Situationsbilleder ☐ Videoklip ☐
Billeder på skolens hjemmeside fjernes i takt med, at de udskiftes.
Billeder på skolens Facebook-side
Marker de typer af billedmateriale med dit barn, skolen kan bruge på FaceBook-siden:
Portrætbilleder ☐
Situationsbilleder ☐ Videoklip ☐
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Telefonbog
Skolen laver ved hvert skoleårs begyndelse en intern telefonbog, indeholdende navn, adresse og
telefonnummer på alle ansatte, elever og forældre.
Telefonbogen trykkes som folder og uddeles til alle familier og ansatte på skolen
Marker de oplysninger om dit barn, skolen kan bruge i telefonbogen:
Navn ☐
Fødselsdato ☐
Forældreunderskrifter:
Dato: _______________

Navn: _______________________________________________

Dato: _______________

Navn: _______________________________________________

Generelle oplysninger:
Databehandler er Vester Skerninge Friskole, Nyvej 7 - 5762 Vester Skerninge
CVR-nr.: 21508519
Telefon: 62241600
Email: skoleleder@vskfri.dk
Yderligere oplysninger:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/
Klagemulighed:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/
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