
Opdateret 31. juli 2018 
Version 2018/juli-2 

Samtykkeerklæring for kommende, nuværende 
og tidligere studerende på Tobias-Skolen 

 

Kort resume over teksten 
 
I forbindelse med den nye Persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, skal vi bede 
dig om dit personlige og udtrykkelige samtykke på, at vi indhenter, opbevarer og behandler 
oplysninger om dig.  
 
Helt naturligt i forbindelse med din uddannelse på Tobias-Skolen, ligger vi naturligvis inde med de 
oplysninger, du har opgivet i forbindelse med din ansøgning og tilmelding til uddannelsen. Det 
handler f.eks. om dine personlige forhold, økonomiske udfordringer, boligforhold, 
udviklingsmæssige forhold, livshistorie m.v.  
 
Undervejs i uddannelsen udfylder underviserne på de forskellige moduler vigtige informationer i 
forbindelse med eventuelle processer, læringer, vigtige oplevelser med den enkelte studerende 
eller udfordringer, der opstår undervejs. Dette er for at vi løbende og hele tiden kan støtte og 
vejlede dig som studerende gennem din uddannelse.  
 
Derudover skal vi naturligvis have de data om dig, der er nødvendige i forhold til vores 
økonomisystem, så vi kan sende fakturaer til dig og eventuelle betalingsaftaler.  
 
Herunder er specificeret, hvilke oplysninger, vi opbevarer og behandler - samt hvordan de 
behandles.  
 
Kærlige hilsen 
 
Lene Ince, Tobias-Skolen 
 

 

Data, der opbevares 
 

• Oplysninger fra ansøgning samt tilmelding fra den studerende - enten via hjemmesidens 
formular eller via e-mail. Det gælder følgende oplysninger: 

 
- Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse 
- Parforhold, boligsituation, økonomiske forhold, oplysninger omkring opvækst, 

familieforhold m.v. 
- Tidligere uddannelse, kurser og beskæftigelse 
- Tidligere terapeutiske forløb og beskrivelse af personlig udvikling 
- Eventuel fysisk sygdom eller psykiatrisk diagnose, medicin, indlæggelse, behandling 

m.v. 
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• Mailkorrespondance, indeholdende bl.a.; 
- Eventuelt økonomiske forhold i forbindelse med betaling af uddannelsen 
- Personlige udfordringer og beskrivelser, sendt fra den studerende til Tobias-Skolen - 

samt svar på disse 
- Eventuelle drøftelser af de oplysninger, beskrevet i ovenstående afsnit vedr. ansøgning 

og tilmelding.  
- Drøftelser omkring uddannelsens forløb for den enkelte studerende 

 

• Oplysninger om løbende udvikling på moduler, udfyldt af undervisere undervejs i forløbet. 
- Disse oplysninger er med til at støtte den studerendes processer og udvikling samt 

rejse mod at blive færdiguddannet psykoterapeut. 
 

• Eventuelle klager og retslige forhold, inklusiv mailkorrespondance, sagsudskrifter, 
økonomi, personlige udviklingsmæssige udfordringer m.v 

 

• Oplysninger nødvendige for vores økonomisystem (Dinero/Economic) 
 
 

Data opbevares og behandles 
 

• I Tobias-Skolens IT-system med sikker kode på samtlige computere. 

• Hos 3.-part der opfylder kravene til Persondataforordningen – se hvilke her LINK TIL 
FORTROLIGHEDSPOLITIK 

• Fysisk i vores arkiver, der er lukkede inde i sikrede rum.  

• Mails slettes efter 1 år, men hvis det skønnes nødvendigt bliver de gemt i vores systemer 
(se ovenfor) 

• Mails sendes krypteret fra vores mailsystem. 
 
Tobias-Skolen vil opbevare data i maks. 5 år efter afsluttet uddannelse. Dette sker i henhold til 
FaDP’s regler for medlemskab som uddannelsessted.  
 
Ligeledes opbevares data i vores økonomisystem Dinero/Economic i 5 år, ifølge gældende 
lovgivning.  
 
I eventuelt verserende sager i form af retslige mellemværende eller uoverensstemmelser i øvrigt, 
vil data blive opbevaret så længe, det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.  
 
 

Hvem har adgang til data 
 
Data er tilgængelige for undervisere, administrativ medarbejder, bogholder-firma samt skolens 
leder, der alle har underskrevet en fortrolighedserklæring. 
 

https://www.tobias-skolen.dk/upl/website/fortrolighedspolitik-etiske-retningslinjer/Version3Fortrolighedserklring31.juli20181.pdf
https://www.tobias-skolen.dk/upl/website/fortrolighedspolitik-etiske-retningslinjer/Version3Fortrolighedserklring31.juli20181.pdf
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Tilbagekaldelse af samtykke: 
 
Den studerende kan i overensstemmelse med Persondataforordningen til enhver tid tilbagekalde 
sit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykker afgivet i dette dokument kan gøres ved at 
kontakte Lene Ince på leneince@tobias-skolen.dk 
 
Tilbagekaldelse medfører ikke sletning af data, der er nødvendige i henhold til FaDP og gældende 
lovgivning. 
  
 

Klagemulighed 
 
Den studerende har ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden – (Datatilsynet) 
– www.datatilsynet.dk 
  
  

Øvrigt 
 
Såfremt personoplysningerne skal behandles til andet formål end uddannelsesmæssige forhold, 
oplyses den studerende om dette inden behandlingen igangsættes. 
  
 

Samtykke 
 
Ved afkrydsning i feltet ”Jeg giver samtykke”, giver jeg hermed mit samtykke til, at ovenstående 
data opbevares og behandles i Tobias-Skolens systemer. 
 
Som studerende erklærer jeg mig samtidig enig i og er indforstået med at følge Tobias-Skolens 
etiske retningslinjer, som jeg har læse her: Tobias-Skolens etiske retningslinjer 
 
Ønsker jeg ikke at afgive samtykke, er jeg indforstået med, at Tobias-Skolen ikke kan garantere at 
kunne yde mig optimal støtte og vejledning undervejs i min uddannelse.  
 
Samtykke er frivilligt og der stilles ikke krav om samtykke, for at kunne være studerende på 
uddannelsen.  
 
Dog er jeg indforstået med, at Tobias-Skolen - ifølge gældende lovgivning, er forpligtet til at 
opbevare og behandle data i forbindelse med økonomisystemet/økonomiske mellemværende 
mellem mig og Tobias-Skolen ligesom Tobias-Skolen er forpligtet til at opbevare visse data i 
henhold til FaDP’s regler.  
 
Det anbefales at gemme en kopi af denne Samtykkeerklæring på din computer. 

mailto:leneince@tobias-skolen.dk
http://www.tobias-skolen.dk/upl/website/fortrolighedspolitik-etiske-retningslinjer/etiskeretningslinjerforTobiasSkolenendelig1.pdf
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