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Elevnavn

Oplysninger om behandling af persondata 

Kongensgaard Efterskole har brug for elevens og forældremyndighedsindehavers almindelige personoplysninger for 
at indskrive eleven og for at samarbejde med eleven og forældremyndighedsindehaver undervejs i skoleforløbet.

Oplysninger om behandling af helbredsoplysninger 

For at kunne give eleven den bedste trivsel og læring på skolen, har vi brug for at vide om eleven lider af nogle 
sygdomme, allergier eller fysiske eller psykiske handicaps, der skal tages hensyn til.

Hvis eleven skal tage medicin under opholdet, har vi brug for kunne behandle disse oplysninger.

Vi har brug for at vide, om eleven har fået konstateret generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, som fx 
ADHD eller ordblindhed.

Hvis eleven er vurderet til støtte ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning, har vi også brug for at behandle disse 
oplysninger.

Oplysningerne bedes overdrages skriftligt på samtalearket i forbindelse med indmeldelse. Eventuelle bilag/
dokumentation bedes ligeledes overdrages inden skolestart.

Opbevaring af persondata og helbredsoplysninger 

Skolen opbevarer oplysningerne fra eleven bliver indmeldt og til et år efter eleven er udmeldt.

Skolen gemmer tidligere elevers kontaktoplysninger til for at kunne invitere til diverse arrangementer.

Oplysningerne opbevares således, at det kun er muligt for personalet at tilgå oplysningerne.

Sletning af persondata sker efter gældende regler.

Skolen behandler persondata og helbredsoplysninger om eleven på grundlag af persondataforordningens 
art. 9, stk. 2, litra a. 
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Indhentning af oplysninger 

Der gives hermed tilladelse til, at Kongensgaard Efterskole, i forbindelse med støttebehov eller andet trivselsrelateret 
behov, må indhente oplysninger (fra skole, psykolog, kommune m.v.) om eleven.

Videregivelse af oplysninger 

Der gives med underskriften tilladelse til:

•  At der deles persondata og helbredsoplysninger med personalet I forbindelse med det daglige arbejde.

•  At Kongensgaard Efterskole, såfremt hjemkommunen er medvirkende til den økonomiske del af   
 efterskoleopholdet eller på anden måde er involveret i efterskoleopholdet, må videregive oplysninger til  
 hjemkommunen.

•  At Kongensgaard Efterskole, såfremt eleven har særlige støttebehov, må videregive oplysninger og udfærdige  
 udtalelse på eleven til kommuner og andre relevante instanser, i forbindelse med f.eks. mentor, faglig støtte,   
 overlevering eller udredning.

• I forbindelse med cloud-løsning til eleven gives der hermed tilladelse til, at Kongensgaard Efterskole må      
 videregive oplysninger til databehandler.

• I forbindelse med udlandsrejser gives der hermed tilladelse til, at Kongensgaard Efterskole må videregive    
 oplysninger til rejsearrangøren.

• Såfremt der opstår behov for at indkræve restance, gives der hermed tilladelse til, at Kongensgaard Efterskole må  
 videregive oplysninger til et inkassofirma.

Det er muligt at anmode skolen om indsigt i oplysninger, der angår eleven.

 
Skolen gør opmærksom på, at ovenstående samtykker til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig 
henvendelse til skolens kontor herom. Vi gør dog opmærksom på, at tilbagekaldelse af samtykket kan medføre, at 
eleven ikke længere kan gå på skolen. 

Dato + elevens underskrift Dato + forældres/værges underskrift Dato + forældres/værges underskrift


