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Nyhedsblad for Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 23. Maj 2018 
Uge 21 

Brug af fotos, artikler og andet materiale 
Kun efter tilladelse fra redaktionen på 
”Rundt om Skolen”. 

Modtagelse af skolebladet på e-mail:  

Tilmeld dig her  

10. klasse opfører skuespillet ”Vild med arv” 
 

Onsdag d. 6 juni og torsdag d. 7. juni begge dage kl. 19.00 
 
Sæt kryds i kalenderen. 

Majfest  
Lørdag den 26/5 kl. 10.15. Dagen starter med hovedfag for 
alle klasser, mens 6. klasses forældre pynter majstangen. Vi 
håber at vejret er med os, så vi kan nyde dansen om majstan-
gen udendørs, akkompagneret af 8. klasses orkester. 
Programmet er følgende: 
1. klasse: Trafik 
3. klasse: Tabel battle 
7. klasse: Engelsk vers 
8. klasse: Eurytmi til engelsk digt 
6. klasse: Majdans 
Vel mødt! 

Vigtig 
Ny lov om persondata, se side 2 - 5. 
Oplysningsskema også vedhæftet i særskilt fil. 

https://www.steinerskolen.dk/om-skolen/skoleblad
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Persondata. Ny lov i maj 2018. Vi vil gerne bede om en underskrift! 
 

Vi har i Danmark fået en ny lov om persondata, der foreskriver nye måder at be-
handle data om elever, forældre, ansatte og bestyrelsesmedlemmer på skolen. 
Iblandt alt det nye er, at skolen har pligt til at oplyse om en række forhold, her-
iblandt de berørtes ret til indsigt i og sletning af data. Det kommer til at indgå i op-
tagelsespapirerne for nye elever, men…… 
skolen skal også bevise, at vi har oplyst om det til alle nuværende forældre. Derfor 
kommer der denne oplysningsseddel, som kun omhandler de nødvendige data sko-
len har på jer og jeres barn for at kunne drive skole: cpr-nr, adresse m.v.  Den beder 
vi jer læse, udfylde, underskrive og returnere til skolen. Den kan fx afleveres i op-
stillede kasser på kommende skolelørdag. Der vil også være ekstra eksemplarer, 
hvis man ikke har mulighed for at printe ud. Den kan også afleveres på kontoret.  
Hvert barn (yngste på skolen) får en seddel med hjem.  
I vil også senere blive bedt om at udfylde en AKUT-seddel (med medicinske oplys-
ninger på jeres barn/børn). De oplysninger, I giver dér, er frivillige, men kan selv-
følgelig være vigtige, og kræver et underskrevet samtykke, der kan tilbagekaldes. 
Det er lidt forskelligt fra oplysningssedlen.  
Venlig hilsen 
Torben Jexen Larsen 

OBS! 
Oplysningssedlen, se de 3 næste sider, er  også vedhæftet som særskilt fil ved den-
ne uges udsendelse af Rundt Om Skolen. Det skulle gøre det lettere at printe ud til 
underskrivelse. 
Mvh. Redaktøren 
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1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os? 

Vi kan kontaktes på telefon nummer 55374349 samt på e-mail adresse kontoret@steinerskolen.dk 

Skolens CVR. nr. er 52745810 

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger  

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og 

dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på 

skolen for at kunne søge statstilskud.   

 

3. Kategori af personoplysninger  

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi 

også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker 

efter indhentelse af konkret samtykke hertil. 

 

4. Modtagere eller kategori af modtagere  

Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en elev eller 

forældre.  

Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre.  

 

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet 

efter reglerne herom.   

 

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data:  

Fx: UV data A/S 

Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databe-

handleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.  

 

5. Opbevaring af personoplysninger  

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene person-

oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som 

udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen. Afgangsbeviser skal dog efter lo-

ven opbevares i flere årtier. 

Skolens oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger ved elever og 

forældre på Rudolf Steinerskolen, Orevej 2, 4760 Vordingborg. 
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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 på de kontaktoplys-

ninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personop-

lysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbage-

trækker 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 personoplysnin-

ger. 

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  

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle slet-

ning indtræffer.  

 

Ret til begrænsning af behandling  

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset be-

handlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med hen-

blik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-

fundsinteresser.  

 

Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan 

også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

 

Ret til at transmittere 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæs-

bar format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk.  
 

http://www.datatilsynet.dk


Nyhedsblad for  Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 
Opsætning: Frank Egholm 
De enkelte forfattere er selv ansvarlige for deres bidrag. 

Bladet udkommer som e-mail hver onsdag 
(ferier undtaget). Indlæg bedes sendt til 
rundtomskolen@gmail.com senest mandag.  

Rundt om Skolen 21/2018, side 5       

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 personoplysnin-
ger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  
 

Rudolf Steinerskolen Maj 2018    

 

Undertegnede bekræfter modtagelsen af ovenstående oplysninger. 
 

Skriv venligst dit eget navn (ikke underskrift) her   _______________________________   
 

barns navn____________________________________________ i ______ . klasse 
 

barns navn____________________________________________ i ______ . klasse 
 

barns navn____________________________________________ i ______ . klasse 
 

barns navn____________________________________________ i ______ . klasse 
 

barns navn____________________________________________ i ______ . klasse 
 

Underskrift 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.datatilsynet.dk

