Formål
Formålet med Østskolens persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler,
beskytter og anvender personoplysninger. Vi respektere fuldt ud alle ønsker om
hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på
behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle
personlige oplysninger, som vi modtager. Det er Østskolens målsætning at
beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvordan de videregives eller
opbevares. Politikken omfatter ansatte, forældre og elever.
Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at
identificere en person, herunder vedkommendes for- og efternavn, privatadresse
eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Personoplysninger
Østskolen har brug for visse personoplysninger for at kunne håndtere f.eks.
indberetninger til Undervisningsministeriet (UVM), elevdatasystem (EDS),
lønsystem (LDS), Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning, e-boks, mails, bankoplysninger m.v. Skolen håndterer
kun de personoplysninger, som er nødvendige.

Videregivelse af personoplysninger
Østskolen videregiver ikke oplysninger uden forudgående skriftligt samtykke
fra forældre eller ansatte. Med samtykke videregives oplysninger til UVMEDS, LDS, UU, PPR mv. Østskolen videregiver derudover kun personlige
oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en
retskendelse.

Indsamling af personoplysninger.
Ud over de oplysninger, som forældre eller ansatte selv afgiver i forbindelse
med indmeldelse eller ansættelse, indsamles der ikke yderligere
personoplysninger. Vi anvender ikke cookies.

Sikkerhed
Østskolen har implementeret såvel tekniske som organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte personoplysninger
mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.
Østskolen opbevarer og videresender ikke personoplysninger krypteret. Alle
persondata er beskyttet bag firewall. Østskolen har ikke adgang til
kortoplysninger.

Indsigt i oplysninger
Som registreret hos Østskolen har forældre og ansatte altid ret til at gøre
indsigelse og har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret. Disse
rettigheder har man efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed
rettes til skolelederen.

Kontakt Østskolen
Hvis der er spørgsmål til nærværende persondatapolitik eller til vores
behandling af personoplysninger er man meget velkommen til at rette
henvendelse til skolelederen på 9815 7444.

Ændringer i Østskolens persondatapolitik
Østskolen forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af
privatlivets fred.

