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Orientering fra Frederiksværk Gymnasium og HF til elever om behandling af 

personoplysninger 

 

 

Som led i din uddannelse på Frederiksværk Gymnasium og HF registrerer og behandler skolen 

personoplysninger om dig. De personoplysninger, vi behandler om dig er dels de oplysninger, du 

selv har givet os på dit ansøgningsskema og dels oplysninger, der stammer fra din skolegang. Vi 

registrerer således stamoplysninger om dig samt oplysninger om dit skema, dit fremmøde, dit 

studieforløb, resultater af prøver, års- og eksamenskarakterer samt evt. varsler og afgørelser, hvis 

du har for meget fravær.  

 

Personoplysningerne om dig behandles med det formål at dokumentere, at du opfylder 

betingelserne for at blive indstillet til eksamen på normale vilkår.  

 

Herudover behandles års- og eksamenskarakterer med det formål at dokumentere, at du opfylder 

betingelserne for at blive student.  

 

Nogle af disse oplysninger er vi forpligtede til at videresende til Undervisningsministeriet, 

Regionen, Styrelsen for Videregående Uddannelser eller dine forældre (hvis du er under 18 år). 

 

Frederiksværk Gymnasium og HF behandler bl.a. dine persondata i det studieadministrative 

system, Lectio. I Lectio kan du se dit skema og det er også her, du kommunikerer med dine lærere 

om fravær og undervisningen, afleverer opgaver, får din eksamensplan og karakterer. 

 

Frederiksværk Gymnasium og HF kan offentliggøre fotos og video af vores elever i Lectio, trykte 

publikationer (brochurer, årsskrift mm.), på vores hjemmeside, på sociale medier (vores officielle 

facebookside mm.) og i sjældne tilfælde videresende billeder til lokalaviser. Du kan give 

samtykke hertil ved afkrydsning i skemaet nedenfor.  
 

Som elev forpligter du dig til ikke at offentliggøre fotos, som kan være kompromitterende for 

Frederiksværk Gymnasium og HF og/eller dine kammerater. 

 

Frederiksværk Gymnasium og HF tilbyder studievejledning til vores elever. Som led i bl.a. 

studievejledningen kan vi komme i berøring med følsomme personoplysninger om dig. Dette sker 

som altovervejende regel kun, hvis du giver os oplysningerne og kun, hvis oplysningerne er af 

relevans for din skolegang. Det kan være tilfældet, hvis oplysningerne handler om din trivsel eller 

dit helbred, fx lægelige oplysninger som led i fravær.  

 

Du og dine forældre, hvis du er under 18 år, kan give samtykke til at Frederiksværk Gymnasium 

og HF behandler følsomme personoplysninger om dig ved afkrydsning i skemaet nedenfor.   

 

På skolen anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har adgang til med login og 

password (Lectio, Office365, Netprøver,  Unilogin). Disse systemer må kun anvendes til 

studierelaterede formål. Du må ikke videregive dit login og/eller password til andre, ligesom du 

skal give besked til skolens kontor, hvis du ved et uheld kommer til at se andres password. 

Anvendelse af andres login og password er ulovligt og har alvorlige konsekvenser. 

 

Du har altid ret til at få indsigt i og evt. rettet personoplysninger om dig, som du mener er forkerte 

eller ufuldstændige, jf. persondatalovens § 35. Endvidere kan du tilbagekalde det samtykke, du 

har givet til visse behandlinger, jf. nedenfor. I så fald bedes du kontakte kontoret. 
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Hvis under 18 år:  

Hvis du er under 18 år, behandler vi også personoplysninger om dine forældre (navn, adresse og 

CPR-numre). Personoplysningerne om dine forældre behandles for at Frederiksværk Gymnasium 

og HF kan kontakte dem om din skolegang og trivsel, hvilket vi har pligt til, indtil du fylder 18 år. 

Kontakten til dine forældre sker telefonisk eller pr. E-Mail. 

 

Frederiksværk Gymnasium og HF ønsker også at kunne kontakte dine forældre efter du er fyldt 18 

år. Du kan give fuldmagt hertil ved afkrydsning i skemaet nedenfor.   

 

Adgangen til brug af skolens IT-systemer og netværk kan kun ske på disse betingelser: 

http://www.fvgh-intra.dk/datavejledning/regelsaet.htm 

 

Hvis reglerne brydes kan adgangen til systemerne inddrages, og afhængig af forseelsens omfang 

kan strengere sanktioner tages i brug. 

 

Frederiksværk Gymnasium og HF udfører logning af alt internet trafik. Logningen foretages for at 

sikre en etisk forsvarlig brug af internettet i overensstemmelse med skolens IT-regler, og i 

forbindelse med overvågning af internetbrug under eksamen. Logningen opbevares i højest 6 

måneder. Der udføres også logning i Lectio, Office365 og Netprøver. 

 

  

http://www.fvgh-intra.dk/datavejledning/regelsaet.htm
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Samtykke til visse behandlinger af personoplysninger om mig:   

 

Behandling Sæt kryds 

 

1. Frederiksværk Gymnasium og HF må offentliggøre billeder af mig i 

Lectio, på skolens hjemmeside og på skolens officielle profil på 

sociale medier (fx Facebook): 

 

 

2. Frederiksværk Gymnasium og HF må offentliggøre billeder af mig i 

skolens trykte publikationer (fx årbøger, markedsføringsmateriale og 

plakater), samt i sjældne tilfælde videresende billeder til 

lokalpressen.  *:  

 

 

3. Frederiksværk Gymnasium og HF må behandle de følsomme 

personoplysninger om min trivsel og mit helbred, som jeg selv giver 

Frederiksværk Gymnasium og HF som led i bl.a. studievejledningen 

 

 

4. Frederiksværk Gymnasium og HF må kontakte mine forældre med 

oplysninger om mig også efter jeg er fyldt 18 år. 

 

 

 

Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. I så fald bedes du kontakte din studievejleder.  

 

Dit samtykke kan dog ikke tilbagekaldes med tilbagevirkende kraft for de typer af behandlinger, 

der er markeret med * samt for så vidt angår de oplysninger, som Frederiksværk Gymnasium og 

HF er forpligtet til at videregive til andre myndigheder i henhold til konkret lovgivning herom. 

 

Elevunderskrift 

 

Elevnavn med blokbogstaver: …............................................................................................... 

 

Klasse og årgang...................... 

 

Dato ……………………… 

 

Underskrift elev …………………………………………………………………….................        

 

 

Forældreunderskrift /Værge underskrift 

Som forælder bekræfter jeg hermed samtykket i punkt 3 ovenfor. 

 

Dato ……………………… 

 

Navn på forælder/værge (blokbogstaver)………………………………………………….......... 

 

 

Underskrift forælder/værge   …....................................................................................................    


