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Oplysninger om anvendelse af persondata
I forbindelse med den statistiske analyse af ”Analyse af folkeskolernes økonomi” skal vi jf.
Databeskyttelsesforordningen informere om en række detaljer i vores håndtering af
personoplysninger for deltagergruppen og oplyse om rettighederne i den forbindelse.
Den befolkningsgruppe, der behandles personoplysninger om er alle grundskoleelever
med bopælskommune i Aarhus Kommune (uanset om de går på en skole i eller uden for
kommune) samt alle elever, som går på en skole i Aarhus Kommune, men som har en
anden bopælskommune end Aarhus, gældende for perioden fra og med 2014/15 skoleåret
frem til og med 2018/19 skoleåret. Data om populationen er udtrukket for de nævnte
perioder med et nedslag pr. 5. september pr. år.
Derudover behandles som referencegruppe pseudonymiserede data fra Danmarks
Statistisk data om alle 0-18-årige børn med bopæl i Danmark pr. 1. januar i årene 20152018, disses forældre, forældres andre børn samt andre i barnets familien. Aarhus
Kommune får ikke adgang til disse personers data på personidentificerbart niveau.
Vi behandler personoplysninger i kategorierne demografi, socioøkonomi,
specialundervisning og anbringelser og sundhed, og for befolkningsgruppen fra Aarhus
Kommune gruppen kender vi også indskrivningsskole og skoledistrikt, samt
identifikationsdata* (*som dog slettes når data er sammenkørt med Danmarks Statistiks
data).
Formålet er, at vi gennem den viden den statistiske analyse kan give, kan danne et fakta
og behovsbaseret grundlag for en ny budgettildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Aarhus Kommune.
Vi får oplysninger via Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Dertil kommer data
om Aarhus Kommune gruppen, der trækkes via Aarhus Kommunes fagsystemer.
Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Ingen personer vil kunne
identificeres i analysens rapporter!
Oplysningerne bliver opbevaret sikkert hos Danmarks Statistik.
De oplysninger vi behandler om befolkningsgruppen, vil blive slettet med udgangen af
2022, når projektet er afsluttet.
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J., som
kan kontaktes på post@mbu.aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus
Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus
Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.
Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af
personoplysningerne.

