
 

 

Aula 

Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger i kommunikationsplatformen Aula 

Aula er en digital platform, der er ejet af kommunerne i Danmark. Formålet med Aula og behandlingen af 
personoplysninger i Aula er, at børn, elever, forældre og pædagogisk personale har en sikker og brugervenlig: 
 
● adgang til informationer fra skoledagen og livet i dagtilbuddet 
● fælles kanal til at kommunikere og samarbejde i 
 
Aula udbydes af Egedal Kommune: 
Center for Skole og Dagtilbud (CSD) 
Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 
 
Som borger (værge eller barn) samt ansat i kommunens skoler eller daginstitutioner tilknyttes du automatisk 
Aula. 
 
I Aulas dataetik kan du læse om begrænsningerne for deling af data, og hvordan leverandører til Aula skal 
arbejde for at beskytte brugernes data og forpligte sig til ikke at udnytte informationer i Aula kommercielt. 
 
For at få adgang til Aula skal du bekræfte, at du er informeret om Aulas privatlivspolitik, kommunens datapolitik 
og Aulas dataetik. Endvidere skal du tage stilling til en række konkrete samtykker vedrørende hvordan Aula kan 

behandle data om dig og dine børn. Du kan til enhver tid ændre de konkrete samtykker, du har afgivet. 
 
Behandling af data 
I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi 
behandler personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på 
det1. 
 
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver ift. at fremme børn og unges 
udvikling og læring via kommunale dag- og uddannelsestilbud. 
 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 
stk. 1, litra e samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra f og/eller litra g og af Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og 
Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelser.  
 
I Aula indsamler og behandler vi oplysninger om dig i forbindelse med din kommunikation med institutionen. Det 
drejer sig fx om almindelige oplysninger som navn, adresse og personnummer, men også fortrolige og 
personfølsomme oplysninger som cpr-nummer, information om helbred eller religion i relation til fx kost og 
særlige behov. 
 
Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine 
personoplysninger til andre myndigheder eller kommuner. 
 
Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i fem år efter, at den registrerede (barnet) er trådt ud af 
vores institutioner. 
 
To-faktor login 
For at sikre dine personlige data, vil du i Aula også skulle anvende login med ekstra sikkerhed, når du skal have 
adgang til personfølsomme oplysninger. Som udgangspunkt anvender vi den fællesoffentlige login-løsning 
NemLogin, hvor du bruger dit NemID. 
Til ansatte bruges OS2faktor som to-faktor system udover NemID. 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Når du logger på Aula første gang bliver du bedt om at afgive en række samtykker vedr. brug af billeder. Du har 
til enhver tid mulighed for at ændre dit samtykke i funktionen ”Min profil”.   
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. 
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Aula er et lukket system, 
hvorfor billeder i juridisk forstand ikke er offentlige, når de ligger i Aula. Dog kan portrætbilleder af personer ikke 
gemmes i Aula, hvis der er personer på, som ikke har givet samtykke til visning i Aula.  

Dine rettigheder 

                                                
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 

forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (GDPR). Af artikel 13 og 14 fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række 
oplysninger, både når personoplysninger indsamles hos den registrerede og fra andre. 

https://aulainfo.dk/wp-content/uploads/Aulas-dataetiske-regels%C3%A6t.pdf
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Du har ret til indsigt, så du kan altid få at vide hvilke data der er gemt om dig i Aula. Tal i 
første omgang med dit barns lærer eller pædagog eller skolens leder, hvis du har spørgsmål til, hvad der er 
skrevet om dig eller dit barn. 
 
Du 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 vores databeskyttelsesrådgiver (se 
kontaktinformation nedenfor). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en 
række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du 
ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har i visse 
tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre 
indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at klage til 
Datatilsynet. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder 
på www.datatilsynet.dk. 
 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Hvis du er usikker på brugen af Aula, ikke kan få adgang til funktioner, som du forventede, eller har andre 
spørgsmål, så start med at henvend dig til dit barns lærer eller pædagog. Hvis de ikke umiddelbart kan 
svare kan du få hjælp på skolens kontor. 
 
Egedal Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  
Egedal Kommune 
Dronning Dagmars Vej 200 
3650 Ølstykke 
 
Telefon: 7259 6000 
CVR-nr.: 29188386 
Skriv sikkert digitalt via Digital post 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkomne til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver.  
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
 

 På telefon: 7259 6000 
 Skriv sikkert digitalt via Digital Post til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” 
 Ved brev: Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, att: Databeskyttelsesrådgiver 

(”DPO”) 

Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise 
oplysninger, der kan hjælpe Egedal Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=1299&subjectid=3656
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21140&subjectid=40520

