SAMTYKKE APP

App til indsamling & opdatering af forældresamtykker

HAR I TÆNKT PÅ?

GDPR

Om forældrene nemt kan give og ændre
deres samtykke?
Om læreren ved hvilke børns billeder der
f.eks. må postes på skolens Intra?
Om skolen ved hvor mange forældre der
ikke har givet deres samtykke endnu?

Hver gang en ny elev skrives på venteliste, indmeldes
i 0.klasse, en sygemelding kommer ind, eller der deles
billeder fra skolens afslutning, eller der rundsendes
klasselister, så står I med eksempler på data, som I er
forpligtiget til at håndtere fortroligt eller skal indhente
samtykkeerklæring til. I er som skole forpligtet til dels at
opbevare disse samtykker, men også gøre det muligt for
forældre og værger at ændre deres samtykke.

Om skolen, ved akut behov for samtykke f.eks.
SSP eller UUvejledning, har let ved at indhente
disse samtykker, og kommunikere dem ud?
Om I som skole har dokumentation for hvornår en forældre har ændret et samtykke?

Som lærer, eller datasikkerhedsansvarlig
(DPO’en) på skolen, har du altid et opdateret
billede af samtykkerne.

Forældre kan let afgive og
ændre deres samtykke.

Dokumentation
for ændring af
samtykker
I den enkelte klasse kan du
hive fat I dem som mangler
at tage stilling via sms eller
besked i forældreintra.

Træk en opdateret
liste over elever som
ikke må optræde på
skolens intra, navnelister, facebook, blå
bog etc.
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App til indsamling & opdatering af forældresamtykker

Du kan selv tilføje alle de samtykketekster
som forældrene skal tage stilling til.

FOR EKSEMPEL:

MULIGHED FOR:

Samtykke til at præsten må invitere til
konfirmandforberedelse.

Send link til samtykkeerklæring direkte
via sms eller besked i skoleintra

Samtykke til at skolen må kontakte elever,
ifm gamle elevers aften

2 faktor godkendelse via sms
Underskrift via Nem-ID

Samtykke til deling af helbredsoplysninger
med sundhedsplejerske
Samtykke til skolefoto

Sam

Bestil idag
– igang i morgen.

Oprettelse
Årligt fra
+ Sms

Kontakt os på
kontakt@karakternet.dk
Tlf. 3210 5910

5995,3995,Priser afhængig af skolestørrelse.
Priser er ex. moms.
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