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Sankt Annæ Spirekor 
indsamler oplysninger 
om dig og dit barn 
 
 
 

Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række 

oplysninger om dig og dit barn. 

 
Hvilke oplysninger behandler vi? 

Sankt Annæ Spirekor indsamler oplysninger om 

barnets navn, alder og kontaktoplysninger. Vi ind-

samler også information om, hvilken skole barnet 

går på. Information om skole bruges kun til at fast-

slå, om barnet lever op til kravet om at være startet 

i skole, da det er et krav for at kunne blive optaget. 

 
Udover barnets oplysninger indhentes også navn og 

kontaktoplysninger på forældre eller værge. 

 
Hvad bruger vi oplysningerne til? 

Oplysningerne bruges til at opskrive og vedlige-

holde ventelisten samt til at kontakte forældre eller 

værge, når barnet får tilbud om eller afslag på en 

plads. 

 
Hvem modtager og behandler dine personoplys-

ninger? 

Alle oplysninger er tilgængelige for den relevante  

leder og administrerende medarbejdere, der er an-

svarlige for ventelisten og optag på Spirekoret.  

Når et barn har fået tildelt en plads i Spirekoret, vil 

navn og kontaktoplysninger også blive tilgængelige 

for relevante undervisere/korledere. 

Opbevaring af dine personoplysninger  
Ventelistepladser skal bekræftes årligt. Hvis ikke 
ventelistepladsen bliver bekræftet, slettes barnet 
fra ventelisten. 
 

  Personoplysninger registreret hos Spirekoret vil  
  blive opbevaret i op til to år fra sidste behandling. 

 
Oplysninger om opskrivning på ventelisten og ef-

ter- følgende optag vil i anonymiseret form blive 

anvendt til statistiske formål. 

 
Lovgrundlag 

Spirekoret er omfattet af bestemmelserne i folke- 

skoleloven § 3, stk. 4. 

 
Du kan læse lovteksten på www.retsinformation.dk. 

 

http://www.retsinformation.dk/
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Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række 

rettigheder i forhold til vores behandling af oplys-

ninger om dig. Hvis du vil bruge dine rettigheder, 

skal du kontakte Spirekoret. 

 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, 

som Københavns Kommune behandler om dig, med 

visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

 
Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv 

rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger sup-

pleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil 

gøre dine personoplysninger mere fuldstændige 

og/eller ajourførte. 

 
Ret til sletning 

Da kommunen er en offentlig myndighed, vil kom-

munen som udgangspunkt først kunne slette oplys-

ninger om dig, når vi ikke længere har pligt til at op-

bevare dem. 

 
Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af 

dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret 

til at få begrænset behandlingen, må vi fremover 

kun behandle oplysningerne – bortset fra opbeva-

ring – med dit samtykke. Dog kan kommunen med 

henblik på at fastlægge retskrav eller gøre disse gæl-

dende, eller for at beskytte personlige interesser el-

ler vigtige samfundsinteresser fortsat behandle 

dine oplysninger. 

 
Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod 

vores behandling af dine personoplysninger. 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsy-

nets vejledning om registreredes rettigheder, som 

du fin- der på www.datatilsynet.dk. 

 
Hvem kan du kontakte? 
 
Dataansvarlig 

Københavns Kommune er dataansvarlig for be-

handling af dine personoplysninger. Hvis du har 

spørgsmål til vores behandling af dine personop-

lysninger, er du velkommen til at kontakte os. Vo-

res kontakt- oplysninger er: 

 
Spirekoret, Sankt Annæ Gymna-

sium Børne- og Ungdomsforvalt-

ningen Sjælør Boulevard 135 

2500 

Valby 

Sag@kk.dk 

Tlf. +45 36 46 62 22 

(der må ikke sendes personfølsomme oplysninger) 
 

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgi-

ver Du kan også henvende dig til kommunens 

data- beskyttelsesrådgiver 

 
Københavns Rådhus  

Rådhuspladsen 1 

1550 København K 

Tlf. +45 71 74 54 54 

Telefontider: tirsdag og torsdag kl. 9-12 
 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren via vores 

hjemmeside. Du kan læse mere om databeskyttel-

sesrådgiveren på www.kk.dk/databeskyttelse. 

 
Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, 

hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 

dine personoplysninger på. Du finder Datatilsy-

nets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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