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Om registrering ifølge persondataloven på HF & VUC 

København Syd  
Persondataloven giver dig rettigheder, når du bliver registreret i vore systemer.  

Du har:  

• ret til at blive orienteret om, at vi indsamler oplysningerne (du bliver informeret, når 
du starter på skolen eller når dataindsamlingen sker)  

• ret til at bede om at få indsigt i de oplysninger, vi behandler. 

• ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger. 

• ret til at kræve at oplysninger rettes, slettes eller blokeres, hvis de er forkerte, 
vildledende eller på anden måde behandles i strid med loven. (Du kan læse mere om 
reglerne i Persondatalovens paragraffer 31, 35  og 37) 

 

Når du søger om optagelse på HF & VUC København Syd, registrerer vi dit navn, adresse, 

telefonnummer og cpr‐nummer i skolens administrative system (LUDUS). HF & VUC Københav 

Syd har pligt til at sende nogle af disse oplysninger videre til Undervisningsministeriet (cpr‐

nummer, fagvalg, karakterer, bestået eksamen), hvorfra oplysningerne også sendes til 

Danmarks Statistik. Når du starter på HF & VUC København Syd bliver bl.a. din fraværsprocent, 

karakterer samt journalnoter også gemt i LUDUS.  

Du har adgang til egne persondata på https://ums.kbhsyd.dk  og på 

https://ludusweb.kbhsyd.dk/ui/main. Du logger på med UniLogin. 

Hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger vi har, og hvordan vi bruger dem, er du 

velkommen til at henvende dig i Servicecentret. 

Om brugen af billeder ifølge persondataloven  

Portrætfoto 

Personlig data er mere end navn, adresse og cpr‐nummer. Portrætfotos og andre billeder kan 

også være, omfattet af persondataloven. Portrætfotos opfattes ligesom navn, adresse og 

telefonnummer som personlige data, der ikke må lægges på nettet uden tilladelse fra de 

personer, der afbilledes. Derfor beder KBH SYD om samtykke for de portrætbilleder, vi 

offentliggør – fx på hjemmesiden, facebook, i trykt materiale og intranettet. Du kan til alle 

tider trække dit samtykke tilbage, og vi fjerner billedet. 

Portrætbilleder og videomateriale, der bruges kommercielt 

Hvis dit billede eller videomateriale, hvor du er ned, indgår i markedsføring, fx som outdoor-

reklame, digital eller lignende, vil du blive bedt om skriftligt samtykke. Du vil stadig til enhver 

tid kunne trække dit samtykke tilbage, og vi vil erstatte billedet/videoen eller stoppe 

kampagnen. 

https://ums.kbhsyd.dk/
https://ludusweb.kbhsyd.dk/ui/main
https://www.datatilsynet.dk/emner/boern-unge-og-uddannelse/brug-af-billeder/
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Situationsbilleder 

Der bliver i forbindelse med skolens arrangementer taget situationsbilleder til stor glæde for 

eleverne. Disse billeder kan indgå i KBH SYDs informations‐ og markedsføringsmateriale og 

dermed blive offentliggjort på skolens hjemmeside og Facebook‐side samt anvendt i 

forbindelse med avisartikler og andet trykt materiale. Hver vil der ikke være krav om samtykke, 

hvis det vurderes, du ikke med rimelighed kan føle dig udstillet. Dog vil du, så vidt muligt, blive 

informeret om, at billederne bliver taget. 

Translokation, foredrag, gallafest mv 

Du kan forvente at der bliver taget billeder ved større arrangementer. Her vil du ikke blive 

direkte. Hvis der bliver taget et portrætbillede af dig selv i denne sammenhæng, vil du blive 

bedt om samtykke. Du kan altid få et billede fjernet fra de online medier, som KBH SYD 

administrerer, hvis du ønsker det, såfremt du selv er tydeligt med på billedet.  

Undervisningssituationer mv 

Tager din lærer eller andre medarbejdere situationsbilleder, hvor du er på fx i 

undervisningssituationer, på studieture eller lignende, vil du mundtligt blive bedt om dit 

samtykke. 

Videomateriale  

Du kan altid sige nej til at sige nej til at blive optaget på video. Det gælder også din 

undervisere, andre medarbejdere og dine med-elever. 

 

https://www.datatilsynet.dk/emner/boern-unge-og-uddannelse/brug-af-billeder/

