
Persondatapolitik 
 

 

Underretning om behandling af personoplysninger 

I forbindelse med tilmelding til undervisning i Gentofte Musikskole har du givet en række personoplysninger til os. 
Efter databeskyttelsesforordningen1 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine 
personoplysninger.  

 

Vi skal give dig følgende oplysninger:  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger  

4. Kategorier af personoplysninger  

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

6. Opbevaring af dine personoplysninger  

7. Dine rettigheder  

8. Klage til Datatilsynet  

Disse oplysninger fremgår af det medsendte bilag: ”Sådan behandler vi dine oplysninger”.  
 
Med venlig hilsen  
 
Gentofte Musikskole 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Sådan behandler vi dine personoplysninger  

 
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. Af artikel 13, stk. 1 og 2, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række 
oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede. 



 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?  

Gentofte Musikskole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores 

kontaktoplysninger er:  

Gentofte Musikskole Cvr-nr.: 19692930  

Duntzfelts Allé 8 

2900 Hellerup  

Telefon: 39985080 

Mail: musikskolen@gentofte.dk 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
Hvis du har generelle spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver via e-mail: databeskyttelse@gentofte.dk. Brug Digital Post (angiv ”databeskyttelse” i 
emnefeltet), hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger. Du kan også henvende dig telefonisk på 
39 98 00 00. 

På www.Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle. 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger  
Gentofte Musikskole behandler de personoplysninger, du har givet os, til følgende formål:  

• I forbindelse med tildeling af undervisning. 

• I forbindelse med kommunikation vedr. undervisningen. 

• I forbindelse med opkrævning af brugerbetaling. 

• I forbindelse med at tilgå Nemkonto vedr. refusioner. 

• Indberetning til Danmarks statistik. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:  
Lov om musik 
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) 
Databeskyttelseslovens § 11  

4. Kategorier af personoplysninger  
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Almindelige personoplysninger som navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresser 

• CPR-nummer 

• Elevens skole og klassetrin 

• Elevens historik i Gentofte Musikskole 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
Følgende modtagere har adgang til personoplysningerne: 

• Gentofte Musikskoles ledere og administrative medarbejdere. 

• Gentofte Musikskoles undervisere har begrænset adgang: navne, kontaktoplysninger, adresser, oplysninger 

om skole/klassetrin, elevhistorik. 

  

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger 
Gentofte Musikskole opbevarer dine oplysninger i 5 sæsoner fra sidste aktive sæson. Dette af hensyn til elevens 
historik i Gentofte Musikskole, som vil være nyttigt, hvis eleven skulle vælge at starte igen, eller hvis eleven har brug 
for dokumentation i forhold til gymnasieoptag. 

mailto:databeskyttelse@gentofte.dk
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=3901
http://www.datatilsynet.dk/


Dine personoplysninger opbevares i elevadministrationsprogrammet SpeedadminPlay fra firmaet Let’s Learn to 
PlayApS, som Gentofte Musikskole har en Databehandleraftale med. 
 

7. Dine rettigheder  
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os (se kontaktoplysninger under pkt. 1).  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  
 
Ret til berigtigelse (rettelse)  
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
 
Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle 
sletning indtræder.  
 
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 opbevaring – med dit samtykke, 
eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller 
vigtige samfundsinteresser.  
 
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 Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk. 
 
8. 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 Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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