
  

Oplysninger om anvendelse af persondata i forbindelse med Evaluering af 
valgfag i ungdomsskoleregi på EUD 

 
I forbindelse med Evaluering af valgfag i ungdomsskoleregi på EUD, skal vi jf. 
Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af 
dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse. 
 
Målgruppen for denne statistiske analyse er unge der går på valgfag på EUD institutioner i 
ungdomsskoleregi, i skoleårene 18/19 eller 19/20. 

 
Vi behandler personoplysninger om målgruppen i kategorierne CPR, valgfag, 
uddannelsesparathedsvurdering og ungdomsuddannelsesvalg. Det gør vi for at kunne lave 
en statistisk analyse der belyser om der er en større andel, der søger EUD blandt de 
elever, som har haft valgfag i ungdomsskoleregi på EUD, sammenlignet med elever, som 
har haft valgfag på deres egen skole? (9. klasse i 2019 og 2020), samt om der er en 
større andel elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, som har haft valgfag i 

ungdomsskoleregi på EUD, sammenlignet med elever, som har haft valgfag på deres egen 
skole? (8. og 9. klasse i 2019 og 2020). 
 
Når Aarhus Kommune laver videnskabelige eller statistiske undersøgelser, så er det altid 
med sikring af et passende retligt grundlag i databeskyttelsesforordningen – oftest artikel 
6, stk. 1, litra e, som vedrører opgaver, der er indeholdt i vores myndighedsudøvelse eller 
opgaver i samfundets interesse. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne 
undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.  
 
Vi har fået disse oplysninger fra Aarhus Kommunes eksisterende data i forskellige 
systemer om skolegang og ungdomsuddannelser. 
 
Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens §10. 
 

De oplysninger vi her behandler om målgruppen, vil blive slettet med udgangen af 2020. 
 
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. 

 

 

 


