Underretning om behandlingen af personoplysninger som led i
selvtest under supervision på Rybners
Formålet og grundlaget for behandling af dine personoplysninger
Regeringen har besluttet at fysisk fremmøde på skolen er betinget af, at alle elever, kursister og ansatte til
enhver tid kan dokumentere et negativt covid-19 testresultat (fra en hurtigtest eller PCR-test), der er højst
72 timer gammelt. Formålet med testkravet er at mindske risikoen for udbredelse af covid-19.
Det er skolens opgave mindst to gange ugentligt at kontrollere, at elever, kursister og ansatte opfylder
betingelserne for fysisk fremmøde, herunder sikre sig, at den pågældende kan fremvise et gældende
negativt testsvar.
Det er ligeledes skolens opgave at tilbyde hurtigtest i form af selvtest under vejledning fra en
coronatestvejleder. Skolens kontrol med, at elever, kursister og ansatte opfylder testkravet kan ske som led
i tilbuddet om selvpodning under supervision. Det er frivilligt, om du vil benytte dig af tilbuddet om selvtest
på skolen, der skal ses som et supplement til de offentlige testcentre.

Dit samtykke til at lade dig undersøge for covid-19 ved selvtest
Det er frivilligt, om du vil lave en superviseret selvtest på skolen eller benytte de offentlige testtilbud. Hvis
du vælger at gennemføre en selvtest på skolen, betragter vi det som et tilstrækkeligt samtykke til at blive
testet for COVID-19, og samtidig giver du samtykke til, at testresultatet må bruges i forbindelse med
skolens kontrolopgave i forhold til, om elever, kursister og ansatte opfylder testkravet.
Hvilke oplysninger behandles?
Når du gennemfører en hurtigtest på skolen, er skolen dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, du afgiver i forbindelse hermed. Det betyder, at skolen er ansvarlig for, at behandlingen
af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.
Skolen behandler følgende personoplysninger: Navn, CPR-nummer, klasse/hold/afdeling, telefonnummer
og testresultater. Et testresultat kan være positivt, negativt eller inkonklusivt (ikke viser et klart svar, eller
at testen er mislykket).
Grundlaget for behandling af de pågældende personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1 litra e, artikel 9, stk. 2, litra g samt databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Det skal ses i lyset af,
at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at udføre den myndighedsopgave, som skolen er pålagt
jf. følgende:
→ BEK nr. 401 af 12/03/2021- bekendtgørelsen om lukning og genåbning samt andre særlige restriktioner
for dagtilbud, skoler, institutioner m.v. i på Børne-og Undervisningsministeriets område i forbindelse
med håndteringen af covid-19. samt tillægs bekendtgørelser herunder:
→ BEK 423 af 12/03/2021 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning samt
andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne-og
Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndteringen af covid-19

→ BEK 474 af 19/03/2021 – Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og genåbning
samt andre særlige restriktioner for dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner m.v. på Børne-og
Undervisningsministeriets område i forbindelse med håndteringen af covid-19
→ samt Børne-og Undervisningsministeriets vejledninger herom. – Vejledning til
skolernes/institutionernes gennemførelse af selvpodning under supervision.

Hvem videregives oplysningerne til?
Kontrolopgaven udføres af betroede medarbejdere på skolen, der i forvejen har adgang til dine data og er
underlagt tavshedspligt.
Dit CPR-nummer og testresultat bliver indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, der bruger oplysningerne til
at følge smitteudviklingen i Danmark.
Hvis du tester positiv for covid-19, bliver dette videregivet til Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med
information om dit navn, CPR-nummer og telefonnummer til brug for smitteopsporing.
Hvor opbevares data og hvornår slettes oplysninger?
Data vedr. negative test opbevares på skolens filserver, der er et sikkert medie, og skolen sletter dine
oplysninger, når de er blevet indberettet til Sundhedsdatastyrelsen samt kontrolopgaven er gennemført.
Data vedr. inkonklusive og positive test slettes, når de er blevet indberettet til Sundhedsdatastyrelsen.
Spørgsmål og klage
Spørgsmål om skolens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af hurtigtest
kan rettes til skolens GDPR-ansvarlige: Mette Marie Egdal på 79 13 45 64 / 20 60 79 89 eller på mail:
mes@rybners.dk, der også kan henvise dig til skolens databeskyttelsesrådgiver.
Klage over skolens behandling af dine personoplysninger kan ske ved at rette henvendelse til Datatilsynet
på dt@datatilsynet.dk.

