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Orientering om behandling af personoplysninger til afgåede 

elever  
 

Når du afslutter din uddannelse på Rødkilde Gymnasium.  

  

Senest den 30. juni 2018 skal du returnere bøger, evt. digitalt udstyr, it-rygsæk eller 

andet, som du har haft udleveret fra Rødkilde Gymnasium som led i din skolegang.  

 

Bøgerne returneres i bogkælderen, it-rygsæk returneres på kontoret. Øvrigt udstyr 

returneres til den person, du har fået udstyret udleveret af. 

 

Din adgang til Rødkilde Gymnasiums it-systemer og de it-platforme, som du har haft 

adgang til via UNI-login lukkes ned, den 31. juli 2018 og kan ikke genskabes.   

 

Hvis du har gemt private oplysninger i systemerne, eller udstyr, som du har haft lånt af 

Rødkilde Gymnasium, skal du derfor sørge for tage din egen kopi af dette inden den 31. 

juli 2018. 

 

Sletning af dine personoplysninger: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er 

nødvendigt af hensyn til Rødkilde Gymnasiums dokumentation for vores administration af 

dine skolegang.  

 

De fleste oplysninger om dig slettes derfor senest 3 år efter, du er blevet student eller er 

udskrevet af anden grund.  

 

Følgende oplysninger om dig slettes dog først efter 5 år: oplysninger i sager om 

ansøgning og administration af udeboende SU og SPS-midler. Følgende oplysninger om 

dig slettes efter 10 år: oplysninger om sanktioner. Dit eksamensbevis slettes efter 30 år. 

Dit navn, indskrivningsperiode og studieretning slettes ikke.  

 

Retten til indsigt: så længe Rødkilde Gymnasium har registreret personoplysninger om 

dig, kan du få indsigt i, hvilke personoplysninger der er tale om, hvad formålet med 

behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysninger-

ne fra, samt hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til, jf. art. 15 i databeskyttel-

sesforordningen. 

 

Formalia 

Rødkilde Gymnasium er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.  

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan skolens 

databeskyttelsesrådgiver kontaktes på adm@roedkilde-gym.dk 

 

Klageadgang 

Rødkilde Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, 

Borgergade 28, 5, 1300 København K.  

 

 

 


