Oplysninger om anvendelse af persondata
I forbindelse med at Børn og Unge i hvert år i januar udarbejder en statistisk inklusionsopgørelse for Børn
og Unge, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere om en række detaljer i vores håndtering af
personoplysninger for deltagergruppen og oplyse om rettighederne i den forbindelse.
Inklusionsopgørelse har til formålet at undersøge, hvordan de børn og unge, som er udsatte, eller som går i
et specialtilbud eller har et handicap, klarer sig i forhold til andre børn og unge i Aarhus Kommune.
Den befolkningsgruppe der behandles personoplysninger om er alle børn og unge i kommunen, herunder
de børn og unge, der benytter sig af Aarhus kommunes skole-, pasnings-, special- og klubtilbud samt børn
og unge, der har afsluttet folkeskolen (inden for de sidste 15 måneder).
I vores udarbejdelse af statistikkerne til inklusionsopgørelsen behandler vi personoplysninger om
befolkningsgruppen i kategorierne:
CPR, Sprogvurdering ved 3 år, karaktergennemsnit i 9. klasse, overgang til ungdomsuddannelse 15 mdr.
efter definitiv afsluttet folkeskole (9. eller 10. klasse), elevbesvarelser på spørgsmål om venskaber og
livstilfredshed fra den kommunale sundhedsmåling (udført i 4.-9. klasse), overvægt i skolen,
skolefraværsoplysninger, indskrivning (dagtilbud/skole/klub), benyttelse af specialtilbud, oplysninger om
foranstaltninger efter serviceloven, oplysninger om handicap, samt uddannelsesparathedsvurderingen
(UPV) for elever i 8., 9. og 10. klasse.
Ingen personer vil kunne identificeres i analysens rapport!
Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.
1, afsnit e og databeskyttelseslovens §10 om statistiske behandlinger i samfundets interesse.
De oplysninger vi her behandler om befolkningsgruppen, vil blive slettet med udgangen af det år
undersøgelsen udarbejdes i.
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.

