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Om skolens behandling af persondata for elever. 

Når du søger om optagelse på Viby Gymnasium, overdrager du en række 

personlige oplysninger til skolen. 

For at kunne varetage ansvaret for organiseringen og gennemførelsen af din 

uddannelse har skolen brug for at indsamle, opbevare og behandle disse 

data. 

Disse data består af: dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din 

mailadresse og dit cpr-nummer, Hertil oplysninger om grundskole, karakterer 

herfra samt uddannelsesplan. 

Hvis særlige forhold gør sig gældende, som har betydning for din skolegang, 

indsamler og arkiverer skolen også sådanne data. Du har altid krav på at få 

oplyst sådanne data. 

Under din uddannelse, indsamler og arkiverer skolen yderligere oplysninger 

om dine opnåede karakterer, dine eventuelle forsømmelser og advarsler. 

Skolen foranstalter herudover, at der tages et portrætfoto af dig når du starter 

på skolen. Dette foto er nødvendigt for at kunne udarbejde et studiekort, som 

skolen anvender som identifikation ved eksaminer mv. Dette foto anvendes 

også internt på skolen. 

Hvis du er under 18 år indsamler Viby Gymnasium også oplysninger om dine 

værger: navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cpr. -nummer. 

Viby Gymnasium betragter ikke oplysninger om dit navn, dit skema, dit 

klassetilhørsforhold, og dine undervisningsaktiviteters faglige indhold, som 

oplysninger der er følsomme, og derfor kræver beskyttelse. 

Åbenhed om sådanne oplysninger er helt afgørende for en hensigtsmæssig 

gennemførelse af skolens dagligdag. Sådanne oplysninger er derfor 

umiddelbart tilgængelige på online platformen Lectio.dk. 

Viby Gymnasium har udarbejdet en række procedurer til beskyttelse af dine 

personlige oplysninger. Disse procedurer er beskrevet i skolens politik for 

behandling af persondata. Heraf fremgår også nærmere om hvordan skolen 

opbevarer dine personlige data. 
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Når du ophører med at være elev på skolen slettes eller makuleres dine 

persondata, som udgangspunkt senest 3 år efter dit studieophør, med 

følgende undtagelser: 

1) Dine opnåede prøveresultater. Disse er skolen forpligtet til at gemme i 
30 år. 

2) Dokumentation for dine standpunktskarakterer og studieaktivitet. Disse 
oplysninger er skolen forpligtet til at gemme i 10 år, med henblik på at 
kunne attestere, at et fag er afsluttet på et lavere niveau end det, der 
fremgår af dit eksamensbevis. 

3) Ansøgninger og sagsbehandling vedrørende udeboende SU og/eller 
SPS-midler. Disse oplysninger opbevarer skolen i 5 år til 
dokumentation over for tilsynsmyndighed (SU-styrelsen). 

 

Du har til enhver tid mulighed for at klage til datatilsynet i forhold til skolens 

behandling af dine personoplysninger. 

 

Med venlig hilsen 

Viby Gymnasium 


