10. Aabenraa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dronning Margrethes Vej 13 ▪ Aabenraa ▪ telefon: 7376 8775 ▪ www.10aabenraa.dk

SAMTYKKEERKLÆRING
Undertegnede indehaver af forældremyndighed til
at 10. AABENRAA:
må indhente oplysninger (mundtligt og skriftligt) hos UU, Ungeindsatsen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt afgivende skole til
brug for planlægning af det 10. skoleår
må sende relevante papirer omkring dit barn til Ungeindsatsen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
må holde møde vedr. dit barn med afgivende skole, UU, kommende uddannelse, Ungeindsatsen samt Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning
må holde møde vedr. dit barn med andre samarbejdspartnere, som kan være relevante i et samarbejde vedrørende dit barn

Navn:
Adresse:
Dato:
Underskrift:
(gælder frem til den 1. juli 2021)
Der må i henhold til ”Forvaltningsretten” ikke ske en ”automatisk” udveksling af oplysninger om en elev fra en forvaltningsmyndighed til en anden.
Det vil sige, at vi som skole skal have en skriftlig tilladelse af forældre-myndigheden til at søge oplysninger på den enkelte elev hos andre – eksempelvis
på elevens forrige skole eller hos PPR. Der skal foreligge en konkret begrundelse – en konkret problemstilling - for at der må ske udveksling af
personlige oplysninger forvaltninger imellem.
Dette betyder, at 10. Aabenraa alene må indhente/anmode om oplysninger hos en anden forvaltningsmyndighed, såfremt skolen sidder med en
konkret problemstilling, og skolen vurderer, at en anden forvaltningsmyndighed kan ligge inde med oplysninger, som vi som skole skal bruge.
10. Aabenraa vil gerne sikre, at vi kan udføre vores daglige arbejde med elever på en god og konstruktiv måde. Eksempelvis kan en elev have faglige
problemer eller andre problemstillinger, som vi gerne vil gøre en aktiv indsats for at afhjælpe eller imødekomme på en konstruktiv måde. For at
iværksætte disse forhold, kræver det, at vi som skole må søge elevoplysninger hos andre.
Jfr. forvaltningslovens §28 om videregivelse af oplysninger fra en forvaltning til en anden.
Uddrag af forvaltningsloven:
§ 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige,
seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må
ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed.
Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan dog ske, når
1) den, oplysningen angår, har givet samtykke,
2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives,
3) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder
hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, eller
4) videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns eller kontrolopgaver.
Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage af samtykkegiver.
I dette tilfælde skal institutionen der modtager personoplysningerne straks slette de overførte personoplysninger. Tilbagetrækning af samtykke sker
ved henvendelse til 10. Aabenraa – telefon: 7376 8775
Samtykkegiver har altid ret til at få indsigt i specifikke oplysninger der skal overføres til andre institutioner og kan til enhver få indsigt i alle
personoplysninger, som institutionen har tilvejebragt om barnet.
Dette sker ved henvendelse til Aabenraa Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på mail dbr@aabenraa.dk eller telefon 7376 7001.
Behandlingens lovgrundlag
Alle oplysninger om dit barn er personoplysninger, der skal behandles efter bestemmelserne i gældende love, herunder særligt
databeskyttelsesforordningen og persondataloven. Samtykket gives under betingelser af, at alle behandlingsskridt – indsamling, opbevaring,
sletning, deling, mv. – følger gældende lov, samt at alle foranstaltninger – arbejdspladsens sikkerhed, at der ikke indsamles flere oplysninger end
nødvendigt, adgangsbegrænsning, mv. – ligeledes følger gældende lov.
I tilfælde af sikkerhedsbrud vil samtykkegiver blive underrettet hurtigst muligt. Har du spørgsmål til denne samtykkeanmodning er du velkommen til
at rette henvendelse til din institution.
Du kan læse mere om databeskyttelse i Aabenraa Kommune på www.aabenraa.dk/databeskyttelse

