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DATAPOLITIK  
PÅ VALLEKILDE HØJSKOLE 
 
Personlige oplysninger 
 
Sådan behandler vi dine data ved tilmelding: 
Når du har udfyldt vores tilmeldingsformular, bliver der sendt en mail til administrationen med 
dit navn, mail, telefonnummer og informationer om det valgte kursus.  
 
CPR-nummer, info om sygdomme og andre personfølsomme oplysninger er ikke en del af 
denne mail, men bliver sendt direkte til en låst database, som kun højskolens 
administrationsmedarbejdere har adgang til. Herfra overflyttes dine oplysninger til 
elevsystemet KomIt, hvor du endegyldigt registreres som kursist. 
 
Hvad skal I bruge mit CPR-nummer til? 
Almindelige oplysninger som navn, cpr.nr., mv. behandles i elevsystemet til brug for 
indberetninger til Kulturministeriet, som yder tilskud ud fra antal tilmeldte elever.  
Elevsystemet er et lukket system, som kun højskolens administrationsmedarbejdere har 
adgang til.  
 
Hvem kan se mine følsomme oplysninger? 
Der kan være situationer hvor der er behov for at videregive følsomme personlige oplysninger 
omkring en elev, der har sociale handicaps eller en diagnose, hvor der er en mentor der skal 
indgå et samarbejde med eleven. For at kunne hjælpe eleven på rette vej, er det nødvendigt at 
vide, hvad det er, der skal arbejdes med. Det vil også fremgå af den handlingsplan som typisk 
er lavet for eleven fra UU-vejledningen. Mentoren er underlagt tavshedspligt og derfor kommer 
oplysningerne ikke til uvedkommendes kendskab. 
 
Hvor længe opbevarer I mine oplysninger? 
Efter endt ophold slettes alle følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger etc.) fra 
højskolens egen database. Almindelige personoplysninger (navn, cpr.nr. fødselsdato, kursus- 
og kontaktinformation etc.) gemmes til højskolens arkiv, til brug for kursusbevise, samt til 
senere korrespondance med ansøger (eks. jubilæumsindkaldelser). Som kursist har du ret til at 
bede højskolen om at slette personoplysninger fra interne lister, og du har efter endt ophold 
eller frafald ret til at bede højskolen om at rette eller slette dine personoplysninger. 
 
Samtykke 
Ved tilmelding giver du samtykke til at databehandlere og dataansvarlige opbevarer dine 
personoplysninger i interne databaser og lister.  
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Markedsføringsmateriale 
Kommunikationsmedarbejderne på Vallekilde Højskole bruger billeder og video til at 
markedsføre højskolens kurser. Det drejer sig primært om indhold på sociale medier 
(Instagram, Facebook og YouTube)  
 
På de lange ophold får alle kursister i starten af opholdt udleveret en formular, hvor de 
godkender, at kommunikationsmedarbejderne må tage billeder og video af dem. Hvis du ikke 
har lyst til at figurere på billeder og video, kan du her frasige sig dette. 
 
Ved portrætbilleder spørger kommunikationsmedarbejderen i den enkelte situation for en god 
ordens skyld, om han/hun må tage et billede.  
 
Det er til hver en tid muligt at trække sit samtykke om billeder og video tilbage samt at frasige 
sig billeder på den givne dag. 
 
Billeder og video på korte kurser 
Af og til har vi en fotograf med på de korte kurser, som tager billeder. Hvis det er tilfældet vil 
kursisterne i starten af kurset få udleveret en formular, hvor de giver samtykke, til at 
fotografen må tage billeder, og at Vallekilde Højskole må bruge eventuelle billeder i deres 
kommunikation. 
 
Fjernelse af billeder 
Ligger der et billede på vores hjemmeside, som du ikke erindrer at have givet samtykke og 
gerne vil have taget ned, er du velkommen til at rette henvendelse til højskolen, så fjerner vi 
det omgående. Samtykket kan kun trækkes tilbage fremadrettet. Hvis fotoet er brugt trykt 
materiale, kan fotoet først fjernes ved genoptryk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


