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Oplysninger om anvendelse af persondata 

I forbindelse med Analyse af deltagere i tværgående trivselsteams indsatser, skal vi jf. Databeskyttel-
sesforordningen informere om en række detaljer i vores håndtering af målgruppens oplysninger og 
oplyse om rettigheder i den forbindelse. 

Den befolkningsgruppe der behandles personoplysninger om er børn der har været med i tværgående 
trivselsteams indsatser, samt alle børn der har deltaget i kommunal sundhedsmåling der anvendes 
som sammenligningsgrundlag, og disse børns forældre. 

Vi behandler personoplysninger i kategorierne  

 Identifikationsdata: Cpr-nummer 
 Stamdata om skolegang: Skole, skoletype (almen, specialklasse eller specialskole), klasse, fra-

værsdata 
 Indsatsparagraffer: specifikt §§ SEL §11.3, 52.3.9 
 Registrering af lægelige oplysninger: relevante diagnoser 
 Forældres civilstand, statsborgerskab og samlivsstatus. 
 Data fra den kommunale sundhedsmåling: klassetrin, klasseart, klassebetegnelse, klasseni-

veau, køn. Sundheds- og trivselsrelaterede spørgsmål omkring livstilfredshed, bevægelse, 
madvaner, søvn, rygning, brug af hash og andre rusmidler, alkoholforbrug og seksuel sund-
hed. 

Det gør vi for at kunne beskrive deltagernes karakteristika overordnet set, før, under og efter indsat-
sen, for at kunne undersøge og blive klogere på effekten af indsatsen, herunder også at kunne til-
rette/justere indsatsen for at levere bedst mulige indsats. 

Ingen personer vil kunne identificeres i analysens rapporter! 

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 
6.1.e og databeskyttelseslovens §10 og §11. 

Analysen kører hvert år, umiddelbart efter årets kommunale sundhedsmåling (som udføres i foråret). 
Personoplysningerne slettes ½ år efter afslutningen af analysen, senest med udgangen af pågældende 
år. 

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J., som kan kontak-
tes 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 da-
tabeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 

Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysnin-
gerne. 

 

 

 


