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Behandlingsgrundlag

 I Fordelingssekretariatets administration af tilskud til de frie grundskoler 
skal vi have hjemmel, altså et behandlingsgrundlag, for at kunne 
indhente og behandle personoplysninger om elever, forældre og 
skolernes personale. 

 På vores hjemmeside kan I finde en samlet oversigt over vores 
behandlingsgrundlag og vores persondatapolitik. 

 Vi opdaterer løbende disse dokumenter.
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Udfasning af samtykkeerklæringer

 Vi har hidtil benyttet samtykkeerklæringer som behandlingsgrundlag i 
indhentningen og behandlingen af helbredsoplysninger og oplysninger 
om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. 

 Disse samtykkeerklæringer skal udfases, da vi har hjemmel i 
databeskyttelsesforordningen til at indhente og behandle oplysningerne. 

 Det er derfor hverken nødvendigt eller juridisk korrekt at indhente 
samtykkeerklæringer i disse tilfælde. Derudover vurderes udfasningen af 
disse samtykkeerklæringer at lette skolerne administrativt.
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Samtykkeerklæring på friplads

 Den sidste samtykkeerklæring, omhandlende behandlingen af 
økonomiske forhold i administrationen af fripladstilskud, udfases ikke, 
da det af friskoleloven § 11, stk. 3 fremgår, at Fordelingssekretariatet skal 
have forældrenes samtykke for at kunne indhente disse oplysninger. 
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Overblik over behandlingshjemler

Fordelingssekretariatets behandling af følsomme personoplysninger
Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra b Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller 
den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har 
hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af 
medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og 
interesser.

Databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2, litra f Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres 
gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol. 

Fordelingssekretariatets behandling af CPR-numre
Databeskyttelsesloven §11 Offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en 
entydig identifikation eller som journalnummer.

Fordelingssekretariatets behandling af almindelige personoplysninger
Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som 
påhviler den dataansvarlige. 

Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i 
samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. 
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