
 

 

 

 

AULA og datapolitik i Aabenraa Kommune  

Aabenraa Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i 

vores folkeskoler 

Kommunen har efter folkeskoleloven pligt til at sikre folkeskoleundervisning af alle børn og unge i kommunen, 

der er i den skolepligtige alder. For at varetage denne opgave behandler vi personoplysninger om eleven og 

dennes forældre/værge/samboende i IT-systemet AULA. 

RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN 

Vi behandler dine/elevens personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. 

Vores lovhjemmel er art. 6, stk. 1, litra e i databeskyttelsesforordningen for så vidt angår de opgaver, som 

kommunen er forpligtet til at varetage ved lov, fx selve folkeskolens undervisning. Angående AULA ydelser er 

vores hjemmel til behandlingen art. 9, stk. 2, litra g i databeskyttelsesforordningen. 

DINE RETTIGHEDER 

Du kan henvende dig til den pågældende skole eller Aabenraa Kommunes databeskyttelsesrådgiver 

(dbr@aabenraa.dk), hvis du vil gøre brug af følgende rettigheder: 

1. Ret til indsigt 

Du kan få indsigt i, hvordan dine eller barnets personoplysninger er blevet behandlet i AULA. 

2. Ret til berigtigelse og sletning 

Du har ret til at få berigtiget oplysninger, som kommunen behandler om dig, hvis oplysningerne er forkerte. 

Såfremt behandlingen ikke er nødvendig for overholdelse af folkeskoleloven, samt andre love (f.eks. 

forvaltningsloven), har du ret til at få slettet oplysninger om dig. 

3. Ret til indsigelse 

Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling af barnets oplysninger, hvis du mener at behandlingen er 

irrelevant eller for omfattende i henhold til gældende love. 

4. Ret til begrænsning 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset databehandlingen af dine eller barnets personoplysninger. 



 

5. Ret til at klage 

Du har ret til at klage over behandlingen af dine eller barnets persondata hos datatilsynet: 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/ 

Du kan læse mere om databehandling i Aabenraa Kommune her: https://www.aabenraa.dk/vores-

kommune/kontakt-kommunen/databeskyttelse/ 

HVEM MODTAGER DINE OPLYSNINGER? 

For en specifik liste med modtagere af personoplysninger henviser vi til Skole og Undervisnings 

oplysningsmateriale i forbindelse med skoleindskrivningen: 

https://www.aabenraa.dk/borger/skole-og-uddannelse/skoler/persondata-i-skoler/ 

 

HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE OPLYSNINGER? 

Personoplysningerne opbevares under barnets skolegang i Aabenraa Kommune og visse oplysninger opbevares i 5 

til 10 år efter endt skolegang jf. vejledende bevaringsfrister. 

Visse oplysninger afleveres herefter til Rigsarkivet jf. arkivloven. 
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