Personvernavtale med elev
Definisjoner (ref. Personopplysningsloven § 2)
Personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Rana kommune. Ved bruk
av våre IT- løsninger, ønsker vi at du skal føle seg trygg på at gjeldende lover og regler
følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende
bestemmelser.

Avtalen oversendes Rana kommune etter signering. Personopplysningene gjør
kommunen/skolen i stand til å registrere eleven, utføre sin saksbehandling og bruke
personopplysningen til sikker pålogging/ FEIDE-pålogging til ulike skoleprogrammer.

Personopplysninger i skolen
Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en bestemt
enkeltperson. Slike opplysninger behandles i mange forskjellige sammenhenger i
grunnopplæringen. De behandles for eksempel når individuelle opplæringsbehov kartlegges,
elevenes kompetanse måles og vurderinger gis, opplæringen dokumenteres, brudd på
ordensreglementet sanksjoneres, lærevansker utredes, vedtak om spesialundervisning
fattes, individuelle opplæringsplaner utformes, halvårsrapporter skrives, omsorgssvikt
rapporteres, fravær registreres, elev- og foreldresamtaler gjennomføres eller
permisjonssøknader vurderes. Skolens behandling av personopplysninger innebærer at den
forvalter mye kunnskap om hver enkelt person – ansatte, elev og foreldre/foresatte – som er
tilknyttet institusjonen. Dermed har skolen og skoleeier også ansvar for å håndtere denne
kunnskapen på en måte som gjør at personvernet til den enkelte ikke utsettes for krenkelser.

På barne- og mellomtrinnet er det naturlig at foreldrene/foresatte har hovedansvaret for å
ivareta elevenes rettigheter. På ungdomstrinnet og i videregående opplæring bør elevene
selv ha større ansvar for forvaltningen av egne rettigheter.
Datatilsynet og Forbrukerombudet har i en felles veileder sagt at elever i alderen 15–18 år
bør ivareta de aller fleste av sine rettigheter selv. Det betyr blant annet at skoleeier bør
begrense foreldre/foresattes innsyn i opplysninger om elevene, for eksempel på skolens
digitale læringsplattform. Men foreldre/foresatte har likevel krav på å få tilgang til
opplysninger om egne elever som de trenger for å følge opp elevenes skolegang.

Rana kommune har databehandleravtaler med IT- systemer som tar seg av
personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, for eksempel ved å drifte
IT-systemer på oppdrag fra skoleeier. Leverandører av skoleadministrative systemer og
digitale læringsplattformer er databehandlere for skoleeierne. Det samme gjelder for
leverandører av skytjenester.

Jeg godkjenner at personopplysninger kan benyttes i forhold til IT-tjenester som skolene
bruker.
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