Den Norske Skolen i Rojales - Ciudad Quesada.

INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OG PERSONVERN VED
DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, F.C.V.
EU har vedtatt Forordning for Vern av Persondata gjeldende fra 25. mai 2018.
I nevnte Forordning legges nye retningslinjer til den tidligere spanske normen når det gjelder behandling og
vern av personopplysninger som finnes i arkivene våre.
Opplysningene vi disponerer kan konsulteres i ___________
Ved å henvende deg til administrasjonen ved skolen, kan du fra nå av endre på dine data. Disse dataene
finnes i vår database, når du måtte ønske.
Vi informerer om at det er utnevnt et Personvernombud, og det er utarbeidet formålstjenlige prinsipper
for sikkerheten når det gjelder denne databasen. Vi gjør oppmerksom på at den som er direkte ansvarlig
for behandlingen av databasen hvor dine data befinner seg, er:
DEN NORSKE SKOLEN I ROJALES, FUNDACIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Avda. de Castilla nº 38. 03170 Rojales (Alicante)
DEN NORSKE SKOLEN (DNSR) behandler dine data i henhold til følgende formål:
- Kontraktfeste den service som denne institusjonen kan tilby til deres barn eller fosterbarn.
- Behandle og/eller videreformidle dine data til en bemyndiget tredjepart, slik som ved krav fra norske
eller spanske offentlige myndigheter, eller til rettmessig bruk for forklaring av rettigheter og plikter som
står i skolekontrakten.
DNSR har intet spesielt formål som krever spesielt samtykke, da DNSR aldri vil delta i noe av konkret
komersiell art hvor dine data blir brukt.
DNSR får dine data direkte fra de data som du oppgir ved innmeldingen og fra kontrakten du inngår om
undervisning av ditt barn/forsterbarn.
Data vi behandler er av identifiserings - og økonomisk art. Nevnte data blir blokkert av DNSR når de ikke
lenger er nødvendige for formålet de ble innsamlet for. De vil kun være tilgjengelige for offentlige spanske
og norske myndigheter, spesielt myndighetene for personverndata, i den ansvarsperioden som er angitt i
kontrakten.

Dine data vil kun bli oppgitt til:
-

Offentlig forvaltning som Skattemyndighetene (Agencia Tributaria ), Dommere (Jueces) og
Rettsvesenet (Tribunales) når DNSR er forpliktet til det.

-

Samarbeidspartnere til DNSR, slik som skolens advokat Despacho de Abogados Guirao y Alcaraz
Abogados, 03002 Alicante, Rambla de Méndez Núñez 48, 1º D. og Moragues Asociados Auditores,
03003 Alicante, Avenida de Maissonnave nº 27, samt bedrifter som yter teknologisk service.

Når du oppgir dine personlige data til oss, kan du bruke din rett til å, få tilgang til, rette på, stanse,
begrense eller annullere det gitte samtykket. Denne retten kan kreves av den som har ansvar for denne
kommunikasjonen, dvs. den det er referert til ovenfor. Det kan også presenteres krav overfor det spanske
byrået for datavern; Agencia Española de Protección de Datos.
Dato: _____________________
Foreldre/ Foresattes underskrift:________________________________________________
__________________________________________________________________________

