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                    Skærbæk den 23. maj 2018 

 

 

EU’s persondataforordning på Skærbæk Realskole 
 

Skærbæk Realskole er som fri grundskole omfattet af lovgivningen om frie grundskoler i Danmark og der-

med underlagt EU’s nye persondataforordning som træder i kraft den 25. maj 2018. Det betyder at Skær-

bæk Realskole skal forvalte personoplysninger, herunder i særdeleshed personfølsomme oplysninger i over-

ensstemmelse med det sæt af regler som træder i kraft den nævnte dato.  

 

Skærbæk Realskole ligger eksempelvis inde med cpr.-numre på alle nuværende elever og forældre. Dette er 

bl.a. nødvendigt for at Skærbæk Realskole kan dokumentere at skolen er berettiget til at modtage de stats-

lige tilskud som er nødvendige for at drive skolen.  

 

Når en elev tilbydes optagelse på Skærbæk Realskole, og eleven så sammen med sine forældre vælger at 

påbegynde sin skolegang på Skærbæk Realskole, skal der afgives skriftligt samtykke fra elevens og forældre-

nes side til at skolen kan anvende de personlige oplysninger som er afgivet i forbindelse med optagelsesfor-

løbet, til skolegangsmæssige og -relevante formål, herunder dokumentation over for statslige styrelser og 

ministerier i forbindelse med afgangsprøver, antal elever på skolen fra år til år, udlandsrejser m.m. 

 

Ifølge EU’s persondataforordning er Skærbæk Realskole forpligtet til at slette personfølsomme oplysninger, 

herunder cpr.-numre, på tidligere elever og forældre efter at samarbejdet imellem skolen og den pågæl-

dende elev og forældre er ophørt. Dog vil skolen opbevare i papirsform en kopi af alle elevers afgangsbevi-

ser i et aflåst rum hvortil kun skoleleder, viceskoleleder og sekretær har adgang. Dette gøres for at tidligere 

elever, også eksempelvis 10 år efter deres afgangsprøve, kan få en kopi af deres afgangsbevis med original 

underskrift.  

 

Skærbæk Realskole har i overensstemmelse med persondataforordningen udarbejdet en procedureoversigt 

over hvilke persondataoplysninger Skærbæk Realskole er i besiddelse af, hvordan disse indhentes, hvordan 

disse opbevares og håndteres af de ansatte, herunder hvilke ansatte der må håndtere hvilke oplysninger, 

samt hvordan persondataoplysninger slettes, eller eventuelt opbevares for evigt.  
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