
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG DATABESKYTTELSE  

Ved dit barns optagelse på en folkeskole i Odense Kommune behandler vi personoplysninger om 
dig og dit barn i den periode barnet er indskrevet på folkeskolen. De personoplysninger, som 
behandles, er almindelige og følsomme personoplysninger – f.eks. navn, cpr. nr., 
helbredsoplysninger m.v. 

Odense Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen af de 
personoplysninger, som vi modtager om dig og dit barn. Retsgrundlaget for vores behandling af 
persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder på 
folkeskoleområdet, samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, herunder især 
forordningens artikel 6 eller artikel 9. Herudover kan dine personoplysninger blive behandlet i 
forbindelse med kommunens generelle opfølgning på økonomi, ressourcer, sagskvalitet m.v.  

Oplysningerne stammer enten fra dig selv eller fra andre, herunder fra andre myndigheder eller 
offentligt tilgængelige kilder. 

Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores 
forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig 
til at behandle oplysninger i videre omfang.  

Odense Kommune registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre, 
herunder andre myndigheder, når det følger af lovgivningen, eller du har givet samtykke til det. 

Odense Kommune sletter oplysningerne om dig, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt 
arkiveringskrav er opfyldt.  

Du har ret til:  

• at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.  

• at få rettet urigtige personoplysninger om dig.  

• at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er 
udfyldt. 

• at få slettet dine personoplysninger. Sletningen er begrænset af, at offentlige myndigheder 
er underlagt regler, der medfører at personoplysninger ikke kan slettes, f.eks. notatpligt, 
Arkivloven, journaliseringspligt m.v.  

• at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.  
 

Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på 
Odense Kommunes hjemmeside – Odense.dk  

Har du yderligere spørgsmål vedr. den generelle behandling af dine personoplysninger kan du 
kontakte:  

Odense Kommunes digitale postkasse, som du finder på www.borger.dk eller www.odense.dk  
  

Ved specifikke spørgsmål, der udelukkende omhandler kommunens håndtering af dine 
personoplysninger, kan du kontakte Odense Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO). 
Kontaktoplysninger finder du på www.odense.dk. 
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