
 

 

  

 

  

Oplysnings-
pligt  
De registreredes rettigheder, 

Skoleforvaltningen 

 



Databeskyttelsesforordningen stiller nye 

krav til, hvad Skoleforvaltningen i Aalborg 

Kommune skal oplyse borgere og medarbej-

dere (”de registrerede”) om, når vi behandler 

personoplysninger. Dette er en oversigt 

over, hvordan vi sørger for, at der gives de 

rigtige oplysninger til dem, vi behandler op-

lysning om. 

 

Hvad er oplysningspligt? 

Oplysningspligten er en ny forpligtigelse, der 

følger med databeskyttelsesforordningens 

artikel 13 og 14. At have oplysningspligt be-

tyder, at kommunen på eget initiativ har pligt 

til at give den registrerede en række infor-

mationer, når der indsamles oplysninger om 

vedkommende. Som dataansvarlig skal man 

aktivt give oplysningerne til den registre-

rede. Det er ikke tilstrækkeligt kun at have 

oplysningerne liggende på en hjemmeside.  

 

Hvorfor er oplysningspligt vigtig? 

Kommunen skal oplyse om de behandlinger 

af personoplysninger, der udføres, for at 

sikre, at behandlingen altid er rimelig og 

gennemskuelig for dem, oplysningerne om-

handler.  

 

De oplysninger, der behandles, kan være 

hentet enten fra borgeren eller medarbejde-

ren selv eller fra en helt tredje, eksempelvis 

en anden myndighed eller kommune.  

Lige meget hvad, skal kommunen altid 

sørge for at oplyse borgeren eller medarbej-

deren om behandlingen. 

 

Når der behandles personoplysninger om 

borgere eller medarbejdere, er det kommu-

nen, som er ansvarlig for de data, der be-

handles. Derfor er det også kommunen, der 

er ansvarlig for at oplyse borgere og medar-

bejdere om behandlingen. 

 

Oplysningspligten gælder i forhold til alle re-

gistrerede, der indsamles eller modtages 

oplysninger om, uanset om oplysninger hen-

tes hos den registrerede eller hos en tredje-

mand. I forbindelse med indsamling af op-

lysninger skal den registrerede oplyses. 

Hvis den registrerede skal udfylde en an-

søgning, blanket el.lign., der skal indleveres 

i papirform, kan oplysningerne være en del 

af ansøgning eller blanket. 

 

Hvis personoplysninger indsamles via hjem-

meside, eksempelvis gennem ansøgnings-

blanketter, kan oplysningspligten opfyldes 

ved, at den registrerede skal afkrydse, at 

vedkommende er indforstået med, at per-

sonoplysningerne behandles, samt de øv-

rige oplysninger, der følger med oplysnings-

pligten.  

 

 

Hvordan be-

handler vi data? 

 



For at opfylde oplysningspligten 

Når oplysningspligten skal opfyldes, er det 

et krav, at oplysningerne gives til den regi-

strerede på en tydelig, kortfattet og letforstå-

elig måde. Oplysningerne skal være tydeligt 

adskilt fra andre oplysninger.  

 

De oplysninger, der altid skal gives til borge-

ren eller medarbejderen, er: 

 At Skoleforvaltningen i Aalborg 

Kommune er dataansvarlig, samt 

hvem der kan kontaktes hos kom-

munen. Repræsenteres kommunen 

af for eksempel en institution eller 

skole, oplyses det også sammen 

med kontaktoplysninger hertil 

 Kontaktoplysninger til kommunens 

databeskyttelsesrådgiver (DPO).  

 Formålet med den behandling, som 

personoplysningerne bruges til, 

samt retsgrundlaget herfor 

 Om oplysningerne videresendes til 

behandling af andre, f.eks. andre 

kommuner, myndigheder, databe-

handlere eller lignende 

 Tidsrummet, som personoplysnin-

gerne bliver behandlet i. Hvis der 

ikke er et fast tidsrum, skal der op-

lyses om kriterierne for, hvornår op-

lysningerne slettes  

 At borgeren eller medarbejderen 

har forskellige rettigheder i medfør 

af loven, f.eks. retten til indsigt, be-

rigtigelse og begrænsning 

 Retten til at trække et samtykke til-

bage, hvis behandlingen er baseret 

på samtykke 

 Om behandlingen af personoplys-

ninger er nødvendig for, at borgeren 

eller medarbejderen kan få hjælp af 

kommunen samt eventuelle konse-

kvenser ved ikke at give personop-

lysningerne 

 At borgeren eller medarbejderen 

kan klage til Datatilsynet. 

Når oplysninger ikke indsamles hos den 

registrerede 

Bliver oplysningerne indsamlet fra en anden 

end borgeren eller medarbejderen selv, skal 

der udover ovenstående punkter også oply-

ses om: 

 

 Hvilke former for oplysninger, der 

behandles – almindelige, fortrolige 

eller følsomme personoplysninger 

 Hvor Kommunen har modtaget op-

lysningerne fra, også selvom der er 

tale om offentligt tilgængelige oplys-

ninger 

Hvordan gør vi? 

I Skoleforvaltningen er det besluttet, at op-

lysningspligten opfyldes ved en kombination 

af konkrete henvendelser til den registre-

rede sammen med muligheden for at få 

dette uddybet på forvaltningens hjemme-

side.  

 

På denne måde ønsker vi at sikre, at den re-

gistrerede ikke utidigt og gentagne gange 

belemres med lange skrivelser, men dog så-

ledes, at de løbende gøres opmærksom på 

deres rettigheder. 

 

Alle forældremyndighedsindehavere vil 

fremover allerede ved indskrivningen af de-

res barn blive gjort opmærksomme på deres 

rettigheder ved tilsendelse heraf. Herudover 

vil forældrene løbende blive mindet herom 

gennem en kort pligttekst, som også bliver 

en del af forvaltningens mailsignatur: 

 

”Orientering om behandling af personop-

lysninger hos dig: 



 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 

13 har vi pligt til at orientere dig om en 

række forhold, når vi modtager oplysninger 

om dig. Oplysningerne vil indgå i Skolefor-

valtningens sagsbehandling, uddannelses-

virksomhed eller lignende om dig og dit 

barn/børn. 

 

Skoleforvaltningen skal i den forbindelse 

give dig følgende oplysninger: 

1.  Skoleforvaltningen er den dataansvarlige 

– hvordan kontakter du os? 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelses-

rådgiveren  

3. Formålene og retsgrundlaget for behand-

lingen af dine personoplysninger  

4. Modtagere af dine personoplysninger  

5. Opbevaring af dine personoplysninger  

6. Dine rettigheder 

7. Klageadgang 

 

På følgende link kan du finde en nærmere 

uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal 

give dig: www.aalborg.dk/oplysningspligt. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at 

kontakte os”.    

 

På hjemmesiden www.aalborg.dk/oplys-

ningspligt kan du se, hvorledes de forskel-

lige dele af oplysningspligten uddybes.  

 

Her oplyser vi også formålet med behandlin-

gen: ”Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 

behandler oplysninger om dit og dit barns/ 

børns navne, CPR-numre, adresse(-r), kon-

taktoplysninger, samt de helbreds-, trivsels-, 

standpunkts- og øvrige oplysninger, som er 

relevante i forbindelse med undervisningen, 

skolegang og evt. fritidstilbud”.   

Opfyldelse af oplysningspligten skal ske 

skriftligt og kan enten være på papir eller 

elektronisk. For at vi senere kan dokumen-

tere opfyldelsen, skal dokumentationen end-

videre journaliseres i eDoc. 
 
 
Vidste du at… 

 

Viderebehandling 

Hvis Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune 

ønsker at behandle personoplysninger til an-

dre formål end det, der først er oplyst til bor-

geren eller medarbejderen, skal kommunen 

oplyse om dette, fordi det nye formål danner 

grundlaget for en ny oplysningspligt. 

 

Sletning eller berigtigelse 

Der gælder særlige regler for, hvornår kom-

munen må slette eller berigtige personoplys-

ninger. Kommunen er forpligtiget til at opbe-

vare sagsoplysninger for at kunne dokumen-

tere sagsforløbet. Det betyder, at borgere 

kun yderst sjældent kan kræve at få oplys-

ninger slettet, men dog berigtiget ved, at de 

korrekte oplysninger vedlægges.  

 

Der henvises til proceduren for indsigelse, 

berigtigelse (sletning), begrænsning og for-

buddet mod automatiske afgørelser 

 

Konsekvenser 

Hvis kommunen ikke opfylder oplysnings-

pligten, eller ændrer de oplysninger, der al-

lerede er givet (f.eks. formålet), skal borge-

ren eller medarbejderen oplyses igen.  

 

Det kan derfor betale sig at bruge lidt ekstra 

tid på at sikre, at det gøres rigtigt første 

gang. 

http://www.aalborg.dk/oplysningspligt
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