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April 2018 

 

Medarbejderens samtykke til visse behandlinger af personoplysninger som led i 

løn- og personaleadministration 

 
Som led i indgåelse og den løbende administration af dit ansættelsesforhold indsamler og behandler 

Brøndby Gymnasium (BG) personoplysninger om dig, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i 

databeskyttelsesforordningen1 og § 12 i databeskyttelsesloven2. 

 

Skolens uddybende orientering om behandling af personoplysninger har du modtaget sammen med 

dette samtykke.  

  

Her kan du læse om, hvilke oplysninger, vi behandler om dig samt om dine rettigheder til bl.a. 

indsigt og indsigelse.  

 

I den uddybende orientering kan du læse, at vi kun behandler og foretager visse behandlinger af 

dine personoplysninger, hvis du har samtykket til det.  

 

Nedenfor kan du give dette samtykke.  

 

Behandling af følsomme personoplysninger 

 

Det vil høre til undtagelsen, at BG behandler såkaldte ”følsomme personoplysninger” om dig. 

Følsomme personoplysninger er fx helbredsdiagnoser.  

BG bliver som alt overvejende hovedregel kun bekendt med dine helbredsdiagnoser, hvis du selv 

giver os dem. Og hvis du gør det, må vi i øvrigt kun behandle oplysningerne (dvs. bl.a. opbevare 

dem på din personalesag), hvis du samtykker til det og hvis vi i øvrigt har en saglig grund til det.  

 

På BG går vi ud fra, at i de få tilfælde, hvor du oplyser os om dine helbredsforhold (fx hvis du 

afleverer en lægeerklæring eller en vandrejournal, som indeholder oplysninger om en 

sukkersygediagnose eller andet) så har du dermed også samtykket til, at vi må opbevare 

lægeerklæringen inkl. oplysningen om diagnosen på din personalesag.  

Tilsvarende gælder for alle andre former for følsomme personoplysninger om dig, som du 

mundtligt eller skriftligt giver os og som vi har et sagligt behov for at opbevare på din 

personalesag.  

Hvis du ikke ønsker, at BG opbevarer følsomme personoplysninger om dig, skal du undlade at 

give de følsomme personoplysninger til os (fx selv strege diagnoseoplysningen i lægeerklæringen 

ud, før du afleverer den til os). 
 

Dog kan der være situationer, hvor vi har krav på at kende en eventuel diagnose på dig. Det er fx 

tilfældet, hvis du er omfattet af en § 56-aftale om kommunal sygedagpengerefusion ved fravær af 

særlige helbredsårsager. I så fald er vi nemlig nød til at kende din diagnose, for at kunne 

administrere aftalen med kommunen.  

 

 

                                                 
1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) 
2 Lovforslag nr. L 68 til Databeskyttelsesloven (fremsat den 25. oktober 2017 af justitsministeren) 
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Hvis du allerede har givet følsomme personoplysninger om dig selv til os (fx en lægeerklæring med 

diagnoseoplysninger) og senere fortryder dette, kan du kontakte Rektor og bede om at få 

oplysningerne slettet. 

Du skal kvittere for, at du har læst ovenstående nederst på denne blanket. 

 

 

Offentliggørelse af arbejdsrelaterede personoplysninger om dig, herunder dit foto 

 

Som led i BGs drift, er det nødvendigt, at elever, forældre og kollegaer ved, hvordan de kommer i 

kontakt med den rette medarbejder.  

Derfor offentliggør vi følgende arbejdsrelaterede oplysninger om dig på vores hjemmeside: dit 

navn, initialer, funktion eller fag, arbejdsmail og portrætfoto.  

Du skal give dit samtykke til, at vi må vise dit portrætfoto sammen med dine øvrige 

arbejdsrelaterede oplysninger nederst i skemaet i dette dokument.  

 

Det er obligatorisk at svare på samtykkeblanketten, men det er helt frivilligt, om du vil give 

samtykket. Hvis du senere fortryder dit samtykke, kan du også tilbagekalde det igen.  

 

Tilsvarende ønsker BG at have muligheden for at vise situationsbilleder, hvor du og dine kollegaer 

kan være afbilledet, på hjemmesiden, på sociale medier og/eller i trykte publikationer.  

Du skal give dit samtykke til, at vi må vise situationsbilleder af dig nederst i dette dokument. 

 

Det er obligatorisk at svare på samtykkeblanketten, men det er helt frivilligt, om du vil give 

samtykket. Hvis du senere fortryder dit samtykke, kan du også tilbagekalde det igen. Dog skal du 

være opmærksom på, at vi ikke altid kan slette alle de fotos, vi har offentliggjort på baggrund af dit 

samtykke. Det gælder navnlig fotos i trykte publikationer og på sociale medier.   

 

Hvis du har spørgsmål til samtykkeerklæringen, kan du kontakte BG’s administration. 

 

 

Læs nedenstående punkter (1-4) godt igennem og kryds af og underskriv på sidste side i 

dokumentet. 

 

1. Offentliggørelse af foto på internettet 

Må BG offentliggøre dit foto på internettet?       

 

Formålet med at offentliggøre foto: Dokumentation af hverdagen, BG’s arrangementer og fester, 

livet og traditionerne på BG som led i BG’s eksterne profil.  

 

Konsekvens hvis der ikke gives samtykke: Foto vil ikke blive vist på internettet.  

 

Konsekvens hvis samtykke tilbagekaldes på et senere tidspunkt: Foto vil blive fjernet fra 

internettet. 

 

  

1.a Offentliggørelse af fotos og video af dig på Facebook/Instagram: 

Må BG offentliggøre dit foto/din video på Facebook/Instagram? 

 

Formålet med at offentliggøre foto/video: Dokumentation af hverdagen, BGs arrangementer og 

elevfester, livet og traditionerne på BG som led i BGs eksterne profil. 
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Konsekvens hvis der ikke gives samtykke: Foto/video vil ikke blive vist på Facebook. 

 

Konsekvens hvis samtykke tilbagekaldes på et senere tidspunkt: BG vil ikke fremover lægge 

foto/video af dig på Facebook, men fotos/videos der allerede er lagt på Facebook i henhold til dit 

tidligere samtykke vil ikke kunne fjernes igen, jf. Facebooks vilkår. 

 

 

1.b. Optagelse af levende billeder (film og video) på BG.   

Må BG optage levende billeder (film og video) af dig og vise dem på internettet, fx på You Tube 

eller hjemmesiden? 

 

Formålet med at offentliggøre levende billeder: Dokumentation af hverdagen, BGs arrangementer 

og elevfester, livet og traditionerne på BG som led i BGs eksterne profil. 

 

Konsekvens hvis der gives samtykke: Du kan blive vist på sådanne film og videoer. 

 

Konsekvens hvis der ikke gives samtykke: Der vil ikke blive optaget film eller videoer af dig til 

brug for visning på internettet eller andre offentlige steder 

 

Konsekvens hvis du tilbagekalder dit samtykke på et senere tidspunkt: BG ophører med at vise 

film og videoer, hvor du er i fokus. 

 

 

2. Offentliggørelse af foto i trykte publikationer:  

Må BG offentliggøre dit foto i trykte publikationer? 

 

Formålet med at offentliggøre foto: Dokumentation af hverdagen, BGs arrangementer og 

elevfester, livet og traditionerne på BG som led i BGs eksterne profil. 

 

Konsekvens hvis der ikke gives samtykke: Foto vil ikke blive brugt i trykte publikationer. 

 

Konsekvens hvis samtykke tilbagekaldes på et senere tidspunkt: Foto vil ikke blive brugt i 

fremtidige trykte publikationer. 

 

 

3. Visning af mine kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) i adm. adresselister:  

Må BG udskrive dine kontaktoplysninger (dit navn, adresse og telefonnummer) til en fælles 

adresseliste til personalet. BEMÆRK at du ikke kan tilbagekalde dette samtykke med 

tilbagevirkende kraft, da der er tale om udskrevne sider. 

 

Formålet med at udskrive dine oplysninger: Dine kollegaer kan let finde dine kontaktoplysninger. 

 

Konsekvens hvis der gives samtykke: Dine kontaktoplysninger vil blive udskrevet. 

 

Hvis der ikke gives samtykke: Dine kontaktoplysninger vil ikke blive udskrevet. 

 

Konsekvens hvis du tilbagekalder dit samtykke på et senere tidspunkt: Dine kontaktoplysninger vil 

ikke blive udskrevet i fremtidige udgaver af lærernes adresselister. 

 

4. Behandling af følsomme personoplysninger om mig. 

Jeg bekræfter hermed, at det indebærer et samtykke til behandling, hvis jeg afleverer følsomme 



 

Side 4 af 4 

 

personoplysninger om mig selv til BG. 

 

Jeg kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, hvilket jeg gør ved at kontakte ledelsen mhbp. 

sletning af de følsomme personoplysninger fra min personalesag. Derudover skal jeg selv være 

opmærksom på ikke at aflevere nye følsomme personoplysninger om mig selv til BG fremover.  

 

1. Offentliggørelse af foto på internettet 

□ JA   NEJ  

 

1.a Offentliggørelse af fotos og video af dig på Facebook/Instagram: 

□ JA   NEJ  

 

1.b. Optagelse af levende billeder (film og video) på BG.   

□ JA   NEJ 

  

2. Offentliggørelse af foto i trykte publikationer:  

□ JA   NEJ  

 

3. Visning af mine kontaktoplysninger (navn, adresse og telefonnummer) i adm. adresselister:  

□ JA   NEJ  

 

4. Behandling af følsomme personoplysninger om mig. 

□ JA   NEJ  

 

 

Derudover bekræfter jeg hermed at have modtaget og læst følgende: 

□ Personaleorientering om behandling af personoplysninger   

□ Brøndby Gymnasiums regler om sikker databehandling 

 

 

Medarbejders fulde navn_______________________________________________________ 

 

 

 

Dato og medarbejders underskrift________________________________________________ 

 

 

 

Blanketten udfyldes og afleveres til BG’s kontor eller pr. mail: brondby-gym@brondby-gym.dk 

senest d. 14. maj 2018 


