Orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med Drama
College1
Som led i din ansøgning om optagelse på Stenhus Drama College indsamler og behandler Stenhus
Gymnasium personoplysninger om dig og eventuelt dine forældre, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1,
i databeskyttelsesforordningen2.
Stenhus Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er
under 18 år), som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis
behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.
Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er
nødvendige for, at vi kan registrere din ansøgning til Drama College3.
Disse oplysninger er
- Stamoplysninger på dig og dine forældre, som du har givet os, dvs. navn, bopælsadresse,
fødselsdato/alder, telefonnummer, e-mailadresse, nuværende skole
- De oplysninger om dig selv, som du har givet os i din ansøgning, dvs. din begrundelse i fritekst for at
søge om optagelse, bilag med udtalelser og motivation*
Indsamling og behandling af personoplysninger om dig og dine forældre foregår fortroligt og foretages
kun af særligt betroede medarbejdere på Stenhus Drama College.
* Oplysninger, der er frivillige at afgive
De med * markerede oplysninger ovenfor er frivillige for dig at afgive, og indhentes ved samtykke på
ansøgningen.
Videregivelse
Stenhus Gymnasium videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et krav ifølge lovgivningen og
det i øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af vores pligter som gymnasium.
Modtagere af dine oplysninger kan være Undervisningsministeriet, ministeriets styrelser eller skolens
revisionsselskab.
Dine og dine forældres rettigheder
Retten til indsigt: I kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om jer, hvad formålet med
behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi
ikke har modtaget dem fra jer) samt hvem vi eventuelt videregiver personoplysningerne til.
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Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres
oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 224.
Retten til indsigelse: I kan gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis jeres
interesser i ikke at få behandlet personoplysninger, går forud for Stenhus Gymnasiums legitime
interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.
Retten til berigtigelse: I kan få rettet eller suppleret personoplysninger om jer, som er forkerte eller
ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.
Retten til begrænsning af behandlingen: I har ret til at få begrænset vores behandling af jeres
personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.
Retten til sletning: Vi opbevarer jeres personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til
Stenhus Gymnasiums dokumentation for optagelsesproceduren.
Hvis du ikke bliver optaget på Drama College sletter vi dine personoplysninger senest 1. september
samme år.
Hvis du bliver optaget, opbevarer vi oplysningerne så længe, det er nødvendigt af hensyn til Stenhus
Gymnasiums dokumentation for vores administration af din skolegang. For yderligere oplysninger
henvises til følgende dokument på skolens hjemmeside ”Orientering om behandling af
personoplysninger til elever (og forældre til elever under 18 år)”.
Oplysninger til brug for Stenhus Gymnasiums regnskabsaflæggelse (eks. fakturakopi) opbevares i
henhold til reglerne for regnskab i indeværende år plus 5 år.
Ret til at tilbagetrække dit samtykke
I de tilfælde, hvor vores behandling af dine oplysninger udelukkende er baseret på et samtykke, kan du
til enhver tid trække samtykket tilbage, dog ikke med tilbagevirkende kraft for allerede igangsatte
aktiviteter.
Hvis du tilbagekalder det samtykke, du har givet os til visse behandlinger, jf. afsnittet ovenfor ophører vi
fremover med de persondatabehandlinger, du gav samtykke til. Dog kan vi have behov for fortsat at
behandle visse af personoplysningerne i en begrænset periode, f.eks. som regnskabsmæssig
dokumentation.
Sådan gør du brug af dine rettigheder:
Du (eller dine forældre) skal kontakte Stenhus Gymnasium, jf. afsnittet om formalia nedenfor, og oplyse,
hvilken ret, du/I ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige i, at retten
kan udøves.
Hvis vi ikke umiddelbart er enige, giver vi en begrundelse for det, og du/I vil så få lejlighed til at udtale
jer, før vi træffer endelig afgørelse om, hvorvidt retten kan udøves. Vores afgørelse herom skal følge
forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. forvaltningslovens §§ 19–25.
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Formalia
Stenhus Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet
ovenfor.
Hvis du (eller dine forældre) har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet
ovenfor, kan Stenhus Gymnasiums databeskyttelsesrådgiver kontaktes på dpo@stenhus-gym.dk eller
telefonnummer 59 40 09 41.
Klageadgang
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
oplysninger på. Stenhus Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5, 1300 København K.
Følgende Link kan benyttes:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

