Opskrivning på venteliste med NemId
Når der opskrives på ventelisten med NemId, får skolen som udgangspunkt automatisk

adresseændringer fra Folkeregisteret på det barn, der opskrives, samt på den voksen,
der er logget på ventelisten.net med NemId.

Det er vigtigt, at skolen holdes ajour med kontaktoplysninger (mail og telefonumre).
Ajourføring af disse er forældrenes eget ansvar. Hvis ikke skolen har opdaterede

kontaktoplysninger, kan konsekvensen være at vi ikke kan få kontakt med jer, og
dermed kan barnet blive slettet fra ventelisten.

Behandling af dine personoplysninger

Som følge af opskrivning på ventelisten eller dit barns skolegang hos os har vi registreret en
række personoplysninger om dig. Ifølge personforordningen artikel 13 skal vi give dig
følgende oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger:
1.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3. Kategorier af personoplysninger
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Opbevaring af personoplysninger
6. Retten til at trække samtykke tilbage
7. Dine rettigheder
8. Klage til Datatilsynet
Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Marie Kruses Skole
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1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Marie Kruses Skole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Marie Kruses Skole
Stavnsholtvej 29-31
3520 Farum
CVR: 11893716
Telefon: 44346200
Mail: mks@mks.dk

2. Formålene med behandling af dine og dit barns personoplysninger
Oplysningerne indsamlet ved opskrivning på ventelisten anvendes af skolens kontor til at
administrere skolens venteliste, og benyttes bl.a. til at sikre ajourførte adresser og
kontaktoplysninger på forældrene.
Når starttidspunktet nærmer sig, bliver barnet oprettet elev i grundskolen med
udgangspunkt i de oplysninger der fremgår af ventelisten.
Information om børn på ventelisten videregives ikke og benyttes kun af skolens
administration. I forbindelse med oprettelse som elev i grundskolen vil dette ændre sig og i
vil få særskilt information herom.
3. Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Informationer
på ventelisten slettes, når barnet når en alder, hvor det ikke længere er relevant at få en
plads eller når forældrene ønsker at blive slettet. Hvis barnet optages som elev, henvises til
de informationer, I vil få i den forbindelse.
6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte
os skriftligt via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og
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op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor
først virkning fra dette tidspunkt.
7. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens
behandling af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
Ret til sletning
Du har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer. Det betyder naturligvis, at dit barn ikke længere står på
ventelisten, med mindre en anden person bliver registreret som indehaver af
forældremyndigheden.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi
behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
datatilsynet.dk.
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