
 
 

Privatlivspolitik for Gymnasiefællesskabet ved Roskilde Gymnasium 

I Gymnasiefællesskabets privatlivspolitik forklarer vi dig, hvordan vi bruger de 

personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger vores hjemmeside. 

Cookies, formål og relevans 

For at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside, bruger Gymnasiefællesskabet 

cookies. Cookies er en lille tekstfil, som vi placerer på din computer, tablet eller smartphone, 

når du bruger den til at besøge vores hjemmeside. Du kan få flere oplysninger om vores brug 

af cookies, og om hvordan du kan give/tilbagekalde samtykke til cookies, slette eller helt 

afvise cookies her.  

Øvrige oplysninger om dig 

Vi registrerer også følgende oplysninger om dig, når du bruger vores hjemmeside: 

 Hvilke sider, du har kigget på og hvornår (”dit elektroniske spor”) 

 Hvilken browser du bruger 

 Din ip-adresse 

 Dit evt. brugernavn 

Vi bruger oplysningerne til at se, hvordan du finder vores side og undersiderne. Vi kan bl.a. se, 

om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper direkte ind 

på hjemmesiden fx via en søgemaskine. Oplysningerne anvendes kun til driftsafvikling og til 

statistik, som fx bruges til at forbedre opbygningen af hjemmesiden. Vi videregiver ikke dine 

personoplysninger til andre og vi sørger for at slette dem, når de ikke længere er relevante.  

Hvor behandles dine personoplysninger? 

De personoplysninger, vi har om dig, vil blive behandlet og opbevaret i vores it-systemer. Det 

er kun de medarbejdere i Gymnasiefællesskabet, med tjenstlige opgaver, der konkret 

berettiger til det, der har adgang til systemerne og dine oplysninger. 

Dine rettigheder:  

Retten til at få orientering om behandling af dine personoplysninger: Du har ret til at få oplyst, 

at vi behandler personoplysninger om dig og hvorfor, jf. artikel 13 og 14 i 

databeskyttelsesforordningen. Disse oplysninger får du her. Hvis du ønsker mere udførlige 

oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.   

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad 

formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne om dig, hvor vi 

har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig), hvem vi evt. videregiver dine 

oplysninger til samt på hvilket grundlag, vi evt. overfører dine personoplysninger til 

tredjelande, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen. 

Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om 

tredjemands oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. 

databeskyttelseslovens § 22. 

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger 

og eventuelt kræve, at oplysningerne bliver slettet, berigtiget eller begrænset, jf. artikel 21 i 

databeskyttelsesforordningen. 

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er 

forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen. 
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Retten til begrænsning af behandlingen: du har ret til at få begrænset vores behandling af dine 

personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i 

databeskyttelsesforordningen. 

Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn 

til Gymnasiefællesskabets behov for at kunne dokumentere vores administration og drift 

herunder overfor revisionen. Vi opbevarer sjældent personoplysninger i mere end 5 år fra 

udgangen af det kalenderår, registreringen angår.  

Sådan gør du brug af dine rettigheder: du skal kontakte databeskyttelsesrådgiveren og oplyse, 

hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige 

med dig i dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart er enige, hører du fra os med en begrundelse for, 

hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til at udtale dig, før vi 

træffer endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske vil blive imødekommet. Vores afgørelse herom 

skal følge forvaltningslovens regler om høring, begrundelse og klagevejledning, jf. 

forvaltningslovens §§ 19–25. 

Formalia 

 

Dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor er: 

Gymnasiefællesskabet ved Roskilde Gymnasium, Skolegade 3, 4000 Roskilde, tlf.: 46332040, 

sikkermail@gfadm.dk, http://www.gymadm.dk, CVR-nr.: 29545758.  

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet ovenfor, 

kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

 

Klageadgang 

Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens 

Vej 35, 2500 Valby. Her kan du klage til Datatilsynet 
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