Persondataretlig grundpakke
– for erhvervsskoler og
gymnasier

Persondata hos erhvervsskoler og gymnasier

Danske uddannelsesinstitutioner behandler en lang række personoplysninger om både lærere og elever på
forskellige medier. Det kan f.eks. dreje sig om alt lige fra billeder på intranettet eller internettet fra studierejsen eller fredagsfesten, oplysninger på Facebook, karakterer, skemaplaner, fraværsårsager, lønoplysninger,
oplysninger om eksamenssnyd, samarbejdsvanskeligheder, klager fra forældre osv.
Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der har ansvaret for, at de nye og skærpede persondataregler i
persondataforordningen overholdes. Reglerne medfører en pligt til, at man kontinuerligt skal kunne dokumentere, dels at man har et overblik over sine personoplysninger, dels at man overholder reglerne. Derudover
skærpes regler for, hvornår der er dokumentation for et samtykke fra en elev eller en lærer til behandling af
personoplysninger, oplysningspligten skærpes, de registreredes rettigheder styrkes og der stilles særlige regler
for beredskab i tilfælde af sikkerhedsbrister og meget mere.
Persondataretlig grundpakke
Kammeradvokatens persondataretlige grundpakke sikrer, at uddannelsesinstitutionen får et overblik over,
om persondatareglerne overholdes, samt at der kan sættes ind de rette steder for at minimere risikoen for fejl.
Kammeradvokaten hjælper også gerne med implementeringen af disse løsninger, f.eks. ved at udarbejde databehandleraftaler, sikkerhedsretningslinjer, indbygget databeskyttelse, datapolitikker, undervisning af medarbejdere og anmeldelser til Datatilsynet etc.

Den persondataretlige grundpakke indeholder:
• Overblik over, om uddannelsesinstitutionen overholder reglerne
• En risikovurdering med oversigt over høj- og lavrisikoområder
• Forslag til konkrete løsninger, der sikrer compliance og er lette at implementere fremadrettet
• Implementeringsplan
Processen
Processen med udførelsen af den persondataretlige grundpakke vil typisk forløbe således:

1

Opstartsmøde

2

Kammeradvokaten indhenter relevante oplysninger

3

Kammeradvokaten sender udkast til rapport
			

4

Udkastet drøftes på møde og færdiggøres med konkrete anbefalinger og implementeringsplan

5

Kammeradvokaten bistår med implementering		

Prisen
Kammeradvokaten kan tilbyde den persondataretlige grundpakke til erhvervsskoler og gymnasier for kr.
35.000,- ekskl. moms og eventuelle rejseudgifter.
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