
 

 
Personvernerklæring for Danielsen-

skolene 
Elever og søkere 

 
Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. I denne 
personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Danielsen-skolene er 
behandlingsansvarlige for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi 
behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. 

 
Når samler Danielsen-skolene inn personopplysninger? 
o Når du har søkt skoleplass hos oss 
o Når du er elev ved skolen 
o Når du besøker vår hjemmeside www.danielsen-skoler.no 
 
 

Hvilke personopplysninger behandler vi? 
o Når du har søkt skoleplass hos oss 
Ved å søke skoleplass via vår nettside, må du fylle inn personopplysninger. For å kunne 
behandle søknaden, gi tilbud om skoleplass og sende nødvendig og relevant informasjon, 
samler vi inn følgende opplysninger: 

• Elevens navn, adresse, e-post og telefonnummer 

• Elevens personnummer 
 
 

o Når du er elev ved skolen 
For å kunne gi elevene et fullverdig studietilbud og utføre våre forpliktelser i henhold til 
friskoleloven og annen relevant lovgiving, samler vi inn følgende opplysninger: 

• Navn, adresse og personnummer 

• Telefonnummer og e-postadresse 

• Underveisvurderinger, vitnemål og grunnlag for termin- og standpunktkarakterer 

• Fravær og eventuell dokumentasjon på fravær, anmerkninger og advarsler 

• Referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og eventuelle møter angående eleven 

• Opplysninger knyttet til spesialpedagogisk støtte og undervisning, utredninger, 
enkeltvedtak og individuelle opplæringsplaner 

• Bilder, video og lydopptak, dersom det er gitt samtykke til dette 

• IP-adresser og aktivitetslogger ved bruk av digitale tjenester ved skolen 

• Helseopplysninger om allergier, behov for medisiner eller andre tilpasninger og 
behov, dersom eleven ber om at skolen bør ha denne informasjonen 
 

 

o Når du besøker vår hjemmeside  
På vår nettside bruker vi informasjonskapsler. Opplysningene brukes kun til anonyme 
statistikker og for å forbedre våre tjenester. Når du bruker vår nettside, samler vi 
automatisk inn: 
 

http://www.danielsen-skoler.no/


 
 

 

• Aktivitetsinformasjon og opplysninger om hvilken nettleser du bruker,  

• IP-adresse 

• Tid og dato for når en side åpnes og hvilken side du kom fra 

• Når du bruker vår chat-funksjon, lagres innholdet i samtalen 
 

Dine rettigheter 
I henhold til personopplysningsloven har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har registrert 
om deg. Du har også rett til å få opplysningene korrigert om de er feil, og slettet eller 
begrenset om vi ikke lenger har grunnlag for behandlingen. 
 

Klagerett 
Om du mener at vi ikke overholder dine rettigheter, har du rett til å klage til skolen direkte, 
Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet. Mer informasjon på www.datatilsynet.no. 
 

Sletting av personopplysninger 
I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra 
formålet de er innsamlet for, slettes. Vi følger den lovgivingen som til enhver tid gjelder. Vi er 
pålagt å oppbevare opplysninger om navn, halvårskarakterer og standpunktkarakterer, samt 
hvilke fag en elev har fått undervisning i, for bestandig. Andre opplysninger om eleven skal 
slettes etter at klagefrister er gått ut og vi ikke har grunnlag for å oppbevare dem lengre. 

 
Utlevering av personopplysninger 
Det kan bli utlevert klasselister med navn, adresse og telefonnummer til elever tilhørende 
hver klasse, ved elevenes samtykke. Ellers utleverer vi kun opplysninger til den registrerte 
eller ved samtykke fra den registrerte til andre instanser. 

 

Rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger 
Behandlingsaktiviteten har grunnlag i krav og rettigheter regulert av opplæringsloven, 
privatskoleloven, stiftelsesloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven og andre relevante 
lover med forskrifter. 
 

Sikkerhetstiltak 
Personopplysninger skal bare være tilgjengelige for dem som har behov for disse for å utføre 
skoledriften i henhold til lovhjemler. Alle personopplysninger skal være forsvarlig sikret mot 
uautorisert innsyn, og på datanettverket være beskyttet for uautorisert tilgang og innsamling.  
Skolen gjennomfører jevnlig risikoanalyser for å vurdere sikkerheten rundt innhenting og 
oppbevaring av personopplysningene. 
 

Personvernombud 
Siden Danielsen-skolene er en friskolebevegelse, har vi et eget personvernombud i 
virksomheten. Vårt personvernombud er Øystein Hjelseth. Du kan ta kontakt med ham, men 
ikke om alle typer spørsmål. Henvendelser til personvernombudet må dreie seg om 
Danielsen-skolenes behandling av personopplysninger, i hovedsak knyttet til 
personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk 
innsyn i egne personopplysninger behandlet av en Danielsen-skole. Det er viktig for oss å 
formidle at du kan rådføre deg med personvernombudet. Kontakt vårt ombud Øystein Hjelset 
på pvo@danielsen-skoler.no  
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Utlevering av informasjon til tredjepart 
Vi bruker digitale tjenester og systemer som er levert av eksterne aktører. 
Personopplysningene dine blir da videreformidlet. Vi følger norsk personvernlovgivning for å 
sikre at dine personopplysninger er sikret og ikke kommer på avveie, og vi inngår 
databehandleravtaler med våre eksterne aktører. Dette gjøres for å sikre at dine 
personopplysninger blir behandlet etter norsk lovgivning og begrenser databehandlers bruk 
til avtalt formål. 
 

Kontaktopplysninger 
Danielsen Intensivgymnas 
Nygaten 8 (besøksadresse Nygaten 9) 
5017 BERGEN 
Tlf. 55 54 89 00 
www.danielsen-skoler.no/intensiv 
 
Skolen forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyeste og 
gjeldende versjonen er tilgjengelig på skolens nettside eller på forespørsel. 
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