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Titel Sikker behandling af personoplysninger i forbindelse med personale- og 
elevadministration 

Målgruppe Kursets målgruppe er studie- og personalesekretærer samt ledende 
medarbejdere med beslutningskompetence på området 

Afholdt hvornår og hvor Aftales nærmere 
Kursusbeskrivelse:  
 
Sammen med det øvrige offentlige Danmark bevæger gymnasieskolerne sig i disse år i retning af mere og 
mere digitalisering, skærpede krav til datasikkerhed og større offentlig bevågenhed på området. 
Digitaliseringen sker både i administrationen, kommunikationen og i driften. Det betyder, at mængden af 
den information, som gymnasierne indhenter om ansøgere, elever, forældre og medarbejdere stiger 
markant. En sikker håndtering af personoplysninger er derfor vigtigere end nogensinde.  
 
Kurset har to dele:  

1. en grundlæggende ”hvad og hvorfor ”-del, der giver et nødvendigt kendskab til reglerne og 
hvorfor de påvirker den daglige administration. 

2. en praktisk ”hvordan” – del, der anviser praktiske måder til at løse de persondataretlige 
udfordringer.  

 
Lidt mere om indholdet:  
 
Hvad og hvorfor? 

- Hvad er persondata? ”Almindelige”, ”semifølsomme” og ”følsomme” personoplysninger 
- Hvornår behandler vi persondata? 
- Generelle principper for behandling af persondata 
- Det juridiske grundlag for databehandling – myndighedsudøvelse eller samtykke 
- De registrerede personers rettigheder 
- Sletning – ret og pligt 

Hvordan? 
- Hvor ”bor” persondata i vores system? Fra vugge til grav. ESDH, N-drev, Lectio, cloud, mv. 
- Hvad skal vi oplyse en registreret person om, når vi behandler personoplysninger – og hvornår 

skal oplysningerne gives? 
- Hvad gør jeg, hvis en registreret person beder om indsigt i, hvordan vi behandler persondata? 
- IT – hvad er do og don’t, når vi behandler persondata? Brugeradgange, passwords, digitale 

enheder, distancearbejde, forskellige netværk  
- Hvordan håndterer vi datalæk eller datatab? 
- Hvordan får jeg formidlet viden og god dataadfærd ud i min organisation? Forretningsgange, 

instrukser og adfærdsregulering. 
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