
         
 

        
        

 
      

   
 

     

 
   

Oplysning om behandling af dit barns personoplysninger i 
Google Workspace for Education Plus i Hvidovre Kommune. 
Orientering om dit barns rettigheder som følge af, at vi indsamler og behandler dit barns 
personoplysninger i den digitale platform Google Workspace for Education Plus (Google 
Workspace). 

Vores behandling af elevers oplysninger i Google Workspace 
Formålet med vores behandling af  dit barns  personoplysninger  i Google Workspace  er  adgang til  
platformens programmer  og værktøjer i  undervisningen.  Vi behandler også personoplysninger  i 
Google Workspace  som  led i den daglige skoledrift, herunder planlægning af undervisning og  
andre skoleaktiviteter i  forbindelse med medarbejdernes arbejde.  Google Workspace har en række 
tjenester,  som elever og pæ dagogiske medarbejdere kan benytte i deres arbejde. Det  kan  f.eks.  
være tekst dokumenter, regneark,  formularer, præsentationer,  prøver og afgangsprøver.   
 
Vi behandler alene almindelige personoplysninger  (f.eks.  navn, klassetrin og mailadresse)  som led 
i realiseringen af  ovenstående formål.  
 
Hvidovre Kommune har  en aftale med  Google,  som sikrer, at der bliver passet  godt på dit barns  
data.   

Dit barns rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
Efter databeskyttelsesreglerne har dit barn ret til  at:  

•  
•  
•  
•  
•  

•  
•  

Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om  barnet  
Få rettet  forkerte personoplysninger  
Få personoplysninger slettet.  
Få begrænset behandlingen  af  personoplysninger.  
Vi sørger  for, at andre,  som vi måtte have givet  dit barns  personoplysninger til,  bliver  
underrettet om evt. berigtigelse, sletning eller begrænset behandling.   
Få flyttet  personoplysninger (dataportabilitet).  
Gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger.  
 

Kontakt  Center for  Skole og Uddannelse, hvis  du på vegne af dit  barn ønsker at benytte dig af en  
eller  flere af rettighederne ovenfor. Læs  mere om dit barns  rettigheder på Link til  datatilsynet.  
 
Du kan kontakte vores  databeskyttelsesrådgiver,  hvis du har spørgsmål til  vores behandling af dit 
barns  personoplysninger og Hvidovre Kommunes informationssikkerhed i  øvrigt.  
Kontakt:  Andreas Drægert, Hvidovre Kommune,  Hvidovrevej 278,  2650 Hvidovre  
Mail:  Databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk  Telefon 5158 7888.  
 
Du har  ret til at  klage til  Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dit barns  
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger  på  Link til  datatilsynet  
 
Vi indsamler og behandler dit barns  personoplysninger i henhold til databeskyttelsesreglerne:  
Databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLEMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)  
2016/679 af den 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af den 23. maj 2018).  
Du kan finde databeskyttelsesreglerne på henholdsvis  Europæisk Union officielle hjemmeside  og  
Link til retsinformation.  

https://www.datatilsynet.dk/
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