
 

 

Oplysninger om anvendelse af persondata 
I forbindelse med anvendelse af læringsplatformen i undervisningen i skolen skal vi ifølge Databeskyttelsesforord-

ningen informere dig om: 

 En række detaljer i vores håndtering af dit barns og dine digitale oplysninger 

 Dine rettigheder i den forbindelse 

 

 

Hvorfor har vi oplysninger om dit barn og dig? 

Læringsplatformen indeholder personoplysninger om dit barn i kategorierne identifikationsoplysninger, klassetil-

hørsforhold, læringsmål, læringsforløb, karakterer, fraværsoplysninger og elevplan, samt data fra de nationale test. 

De oplysninger har vi for at kunne sikre dit barn den bedst mulig læring og trivsel, samt for at kunne efterleve lov-

krav om digitale elevplaner. Læringsplatformen indeholder også kontaktoplysninger om dig som forælder. 

 

Vi har fået en del af ovennævnte oplysninger fra andre af Børn og Unges fagsystemer, samt fra Undervisningsmini-

steriet. 

 

Vi må behandle oplysningerne med grundlag i Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i 

folkeskolen.  

 

Hvor bliver oplysningerne opbevaret? 

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores systemleverandører. 

 

Oplysninger om uddannelsesparathedsvurdering i 8.-10. klasse bliver videregivet automatisk til Undervisningsmini-

steriet.  

 

De oplysninger vi her behandler om dit barn, vil blive slettet 6 måneder efter barnet er stoppet i folkeskolen. 

 

Hvad har du som forælder ret til? 

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi har om dig og dit barn. Du har også ret til at anmode om 

berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysninger-

ne.  

 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Pædagogik, Undervisning og Fritid, Grøndalsvej 2, 8260 

Viby J. Kontakt os på puf@mbu.aarhus.dk eller henvend dig til skolens leder.  

Har du spørgsmål til Aarhus Kommunes beskyttelse af personoplysninger, kan du også kontakte vores databeskyt-

telsesrådgiver: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 

 

Du skal slutteligt vide, at du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dit barns og dine data.  

 
 


