
Dokumentation ifm. persondata 
 
Data-opbevaringssystem Tabulex – TRIO og TEA 
Generelt om databehandlingen  
Område Skoler (CSD) 
Beskrivelse af persondata i 
systemet 

Der forekommer persondata i form af cpr-numre, nationalitet, 
karakterer og stamdata. 

Dataejer/dataansvarlig  Egedal kommune er dataejer og dataansvarlig  
Databehandlere IST Danmark er databehandlere 

 
Databehandleraftale Er indgået  
Behandlingsgrundlag Vi har hjemmel til behandling af persondata med baggrund i vores 

retslige forpligtigelser i Folkeskoleloven med tilhørende 
bekendtgørelser. 

Brugere Adm. medarbejdere – centralt og decentralt i CSD 
Sikkerhed Adgang via Citrix for begrænset brugergruppe. 

Citrix er beskyttet af 2-faktor login. 
Stamdata leveres fra cpr-registret, eller i særlige tilfælde oprettes 
den registrerede manuelt, indtil cpr-registret overskriver denne 
data.  
Der er udpeget begrænsede administratorer (ledere og 
sekretærer) til at oprette/nedlægge brugere i systemet. 
 

Risikovurdering Foretaget med CAS Digitalisering og Effektivisering 
Om de registrerede 
Formålet med behandlingen af 
persondata i systemet 

Formålet med behandlingen af persondata i Tabulex er at levere 
stamdata, bl.a. gennem UNI-Login til andre digitale systemer, 
som anvendes i skolen. Tabulex bruges også til at indberette 
tillæg ift. undervisningen. 

Vejledning til brugerne Vigtige opmærksomheder ift. arbejdsgange for brugerne 
• Antallet af administratorer skal begrænses. 
• Udskrift af følsomme personoplysninger i systemet må 

ikke foretages – fx cpr-numre. 
• Data slettes i henhold til Folkeskoleloven, og normal 

forvaltningspraksis, hvilket vil sige som udgangspunkt 
efter fem år efter den registrerede er udtrådt af 
kommunens institutioner. 
 

De registreredes rettigheder Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningen en række 
rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.   
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om 
dig, samt en række yderligere oplysninger.  
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, 
inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning 
indtræffer.  
Ret til begrænsning af behandling 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine 
personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset 
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – 
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på 
at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller 
for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
Ret til indsigelse 



Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller 
lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre 
indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 
markedsføring.  
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning 
om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk. 
 
Klage til Datatilsynet  

• Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du 
er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets 
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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