Oplysninger om anvendelse af persondata
I forbindelse med obligatoriske sprogvurdering af børn i børnehaveklassen, skal vi ifølge Databeskyttelsesforordningen informere dig om:

En række detaljer i vores håndtering af dit barns digitale oplysninger

Dine rettigheder i den forbindelse
Hvorfor har vi oplysninger om dit barn?
Resultatet af sprogvurderingen bruges til at tilrettelægge undervisningen, så den bedst muligt understøtter dit barns
sprog- og læseudvikling.
Hvilke oplysninger har vi?
Vi behandler personoplysninger om dit barn i kategorierne identifikationsoplysninger, skole- og klassetilhørsforhold,
børnenes sprogvurderingsresultater fra sprogvurderingen i 0. klasse, samt, såfremt du har samtykket til det, oplysninger om børnenes sprogvurdering og kompetencer i forhold til læreplanstemaerne i dagtilbuddet.
Vores behandling indeholder en automatisk identifikation af barnet eventuelle særlige fokusområder. Det sker på
baggrund af besvarelserne i systemet sammenlignet med forventelig udvikling jf. barnets alder. Det betyder at vi
hurtigt kan identificere eventuelle indsatsområder og give dit barn bedst mulighed for optimal læring og udvikling.
Oplysningerne kan også blive anvendt i Aarhus Kommunes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver
offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret.
Vi har fået nogle af disse oplysninger fra andre fagsystemer i Børn og Unge.
Ifølge Folkeskoleloven er det pligtigt af gennemføre sprogvurderinger i 0. klasse. Undlades deltagelse vil der muligvis ikke kunne identificeres vigtige indsatsområder i barnets udvikling.
Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Folkeskoleloven.
Hvor bliver oplysningerne opbevaret?
Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos Aarhus Kommunes leverandører. De oplysninger,
vi her behandler om dit barn, vil blive slettet 10 år efter barnet forlader folkeskolen.
Hvad har du som forælder ret til?
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi har om 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 oplysningerne. Du
skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.
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 databeskyttelsesrådgiver: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.
Du skal slutteligt vide, at du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dit barns data.

