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Musikskolen  
behandler oplysninger 
om elever og forældre

Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række 
oplysninger om dig og dit barn.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Musikskolen behandler oplysninger om eleven og for 
elever under 18 år også oplysninger om elevens for
ældre eller værge. De oplysninger, der indsamles og 
behandles, er oplysninger, som navne, cpr-nummer, 
adresse(-r) og kontaktoplysninger.  Hvis der ansøges 
om hel eller delvis økonomiske friplads, vil der ud 
over stamoplysningerne blive  indhentet økonomiske 
oplysninger.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Når Musikskolen modtager oplysninger ved kursus
tilmelding, bruger vi dem til at styre optag og hold
fordeling på skolen, og når vi skal opkræve eventuel 
betaling for at gå på skolen. Oplysningerne bruges 
af Musikskolens administration til at styre optag og 
holdfordeling på musikskolen samt i forbindelse med 
opkrævning af brugerbetaling.

Hvem modtager og behandler dine  
personoplysninger?
Musikskolens administrative medarbejdere og leder 
har efter behov adgang til elevens oplysninger. Navn 
og kontaktoplysninger vil også være tilgængelige for 
relevante undervisere.

Opbevaring af dine personoplysninger 
Personoplysninger registreret hos Musikskolen vil 
blive opbevaret i fem år fra sidste kursus er afsluttet, 
dog vil eksamensbeviser blive gemt i 30 år.

Lovgrundlag
Musikskolen arbejder og behandler oplysninger om 
elever efter Lov om musik, jf. bekendtgørelse nr. 32 
af 14. januar 2014, ændret ved §3 i lov nr. 1640 af 26. 
december 2013 trådt i kraft 1. august 2014.

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 behandlinger af oplys
ninger om dig. Hvis du vil bruge dine rettigheder,  skal 
du kontakte Musikskolen. 

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 kommu
nen som udgangspunkt først kunne slette oplysninger 
om dig, når vi ikke længere har pligt til at opbevare 
oplysningerne.

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 be
handle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med 
dit samtykke. Dog kan kommunen med henblik på at 
fastlægge retskrav eller gøre disse gældende, eller for 
at beskytte personlige interesser eller vigtige sam
fundsinteresser 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 Datatilsynets 
vejledning om registreredes rettigheder, som du fin
der på www.datatilsynet.dk.

Hvem kan du kontakte?

Dataansvarlig
Københavns Kommune er dataansvarlig for behand
ling af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål 
til vores behandling af dine personoplysninger, er du 
velkommen til at kontakte os.

Musikskolen
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Staldgade 29
1699 København V
musikskolen@kk.dk
Tlf. + 45 35 43 70 73
(der må ikke sendes personfølsomme oplysninger)

Du kan skrive til os sikkert via www.kk.dk/digitalpost

Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver
Du kan også henvende dig til kommunens databe
skyttelsesrådgiver

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 databeskyttelses
rådgiveren 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 Datatilsynets kon
taktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

http://www.datatilsynet.dk
mailto:musikskolen@kk.dk
http://www.kk.dk/digitalpost
http://www.kk.dk/databeskyttelse
http://www.datatilsynet.dk
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