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Retningslinjer om god databehandlingsskik 
 
 
Vordingborg Gymnasium & HF skal sikre, at vi behandler personoplysninger på en lovlig, rimelig og 
gennemsigtig måde.  
 

• Lovlig henviser til, at Vordingborg Gymnasium & HF sikrer, at der er et lovligt 
hjemmelsgrundlag, se endvidere retningslinje om behandlingsgrundlag.  

 
• Rimelig henviser til, at Vordingborg Gymnasium & HF kun må behandle personoplysninger, 

hvis behandlingens formål med rimelighed ikke kan opfyldes på anden måde.  
 

• Gennemsigtig indebærer, at Vordingborg Gymnasium & HF skal oplyse den registrerede om 
den behandling, vi foretager om vedkommende. Behandlingen af personoplysninger skal 
således ske på en åben og oplyst måde.  

 
 
Formålsbegrænsning 
 
Når der indsamles oplysninger, skal Vordingborg Gymnasium & HF gøre sig klart, hvilke formål 
oplysningerne indsamles til, og det skal være saglige formål. Vi må således ikke indsamle oplysninger 
med den begrundelse, at det måske senere kan vise sig nyttigt at være i besiddelse af oplysningerne. 
 
 
Dataminimering 
 
Når Vordingborg Gymnasium & HF behandler personoplysninger, skal vi sikre, at behandlingen 
begrænses til det, der er nødvendigt for at opfylde formålet. 
Vi skal således vurdere, om den konkrete behandling kan opfyldes ved at behandle færre 
personoplysninger.  
 
Opbevaringsbegrænsning 
 
Personoplysninger skal slettes eller gøres anonyme, når det ikke længere er nødvendigt for 
Vordingborg Gymnasium & HF at have oplysningerne.  
 
 
Integritet og fortrolighed 
 
Vordingborg Gymnasium & HF skal beskytte oplysningerne mod uautoriseret eller ulovlig 
behandling, ligesom det skal sikres, at oplysninger ikke går tabt eller bliver beskadiget. Dette sikrer vi 
ved at etablere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 
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Kontrol og dokumentation 
 
Vordingborg Gymnasium & HF skal sikre, at der løbende foretages en dokumenteret kontrol af, at 
denne retningslinje efterleves.  
 
Vordingborg Gymnasium & HF dokumenterer 
 

• At vi har et lovligt formål med behandlingen af personoplysninger 
• At vi overholder kravene til god databehandlingsskik 
• At den løbende kontrol overholdes 
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