Samtykkeerklæring for nye elever

Tlf. 7681 3700

Samtykkeerklæring
Ifølge Forvaltningslovens § 28 stk. 1 må oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed.
Ifølge Forvaltningslovens § 28 stk. 2 må oplysninger videregives, såfremt den person, oplysningerne angår,
eller forældremyndighedens indehaver giver samtykke.
Undertegnede
Navn:
Adresse:
giver hermed samtykke til, at oplysninger vedr. mit barn
Elevens navn:
Elevens cpr:
Tidligere skoles navn og by:
må indhentes fra (sæt kryds)
□
□
□
□

PPR
tidligere skole
kommunallæge og sundhedsplejerske
Fototilladelse

Dato

Underskrift

Samtykket gælder et år.
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Uddrag af forvaltningsloven

Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed
§ 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold,
væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til en anden
forvaltningsmyndighed.
Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan dog ske, når
1) den, oplysningen angår, har givet samtykke,
2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives,
3) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de
interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, eller
4) videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver.
Stk. 3. Andre fortrolige oplysninger må ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens
virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe.
Stk. 4. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, skal meddeles skriftligt og indeholde oplysning om, hvilken type oplysninger der må videregives, til hvem oplysninger må videregives og til hvilket formål. Kravet om skriftlighed
kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor.
Stk. 5. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, bortfalder senest et år efter det er givet.
Stk. 6. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 1 og 3.
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