
 

 
Gymnasiefællesskabet 

Information om Gymbetaling samt privatlivspolitik – et supplement til 
skolernes privatlivspolitik som ligger på skolens hjemmeside 
 
I privatlivspolitikken forklarer vi dig, hvordan skolen bruger de personoplysninger som findes i Gymbetaling og 
som du efterlader dig, når du anvender Gymbetaling. 
 

Kort om Gymbetaling: 
Gymbetaling er et digitalt redskab til køb af billetter, online betaling, samtykkeblanketter, mv. som en række 
gymnasieskoler har udviklet i fællesskab. 
Når du klikker på linket til Gymbetaling, viderestilles du til NEMid, der fungerer som login til Gymbetaling. 
Gymbetaling er en webbaseret løsning, der håndterer alle aspekter i forbindelse med studieture – og alle 
andre typer af betalingsarrangementer – og alle former for samtykkeerklæringer fra elever eller deres værger. 
 

Funktioner i Gymbetaling 
Adgang via NEMid 
Validering af bruger via NEMid eller brugernavn/kodeord 
Samtykkeerklæringer fra elever og værger 
Nem oprettelse af arrangementer 
Nem administration af Intro/Studieture for lærere og administrationen 
Skolefester med elektronisk billetter til scanning 
Online betaling 
Automatiske notifikationer ved f.eks. manglende betalinger og samtykke 
Logning og automatisk sletning af data 
Samlet oversigt over aktiviteter (for lærer og administration) 
 

Systemadgang via NEMid 
Gymbetaling tilgås via en browser på dette link https://www.gymbetaling.dk/Login.aspx?ReturnUrl=%2f. Alle 
elever har adgang til egne data. De lærere, som er tur/eventansvarlige, kan også logge ind og se data, på de 
ture de er tilknyttet. 
Elever og medarbejdere logger på med deres egen private NEMid og adgangen er sikret af 
Digitaliseringsstyrelsen og følger således de sikkerhedskrav, der er forbundet med Statens NEMid. 
Privatlivspolitik: 
 

Ejer oplysninger og ansvar 
Gymbetaling drives og hostes af Gymnasiefællesskabet, hvis skolen er partner i Gymnasiefællesskabet. Hvis 
ikke skolen er partner i Gymnasiefællesskabet hoster DBvisioni skolens Gymbetaling. 
Gymnasiefællesskabetii ejer kodningen/nøglen til Gymbetaling.   
Brugersupport for Gymnasiefællesskabets partnerskoler:  HRgymbet@gfadm.dk. 
 

Ejer af Gymbetaling  
Gymnasiefællesskabet 
Adresse mv: Skolegade 3, 4000 Roskilde, CVR: 29545758, EAN: 5798000556683, mailadresse:  
HRgymbet@gfadm.dk. 
 

Kontaktperson i Gymnasiefællesskabet  
Camilla Schaldemose 
 

Databeskyttelsesrådgiver  
dpo@gymadm.dk (hvis skolen er partnerskole i Gymnasiefællesskabet). Hvis skolen ikke er partnerskole 
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henvises til skolens egen DPO, som du finder på skolens hjemmeside.  
Skolen er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, når du 
bruger Gymbetaling. Skolen har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser 
og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod 
uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.  
Du har ret til at gøre indsigelse mod skolens behandling af dine persondata. Du kan bruge 
kontaktoplysningerne til skolens databeskyttelsesrådgiver ovenfor til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse 
er berettiget vil skolen sørge for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 
 

Oplysninger om dig i Gymbetaling 
Oplysninger om dig som stammer fra skolens studieadministrative system eller fra dig selv, og som anvendes 
når vi bruger Gymbetaling.  
Stamoplysninger som stammer fra skolens studieadministrative system f.eks. navn, stamklasse, hold mv. og 
oplysninger om værger. 
Elevens egne oplysninger som tilføjes i systemet: 

• Oplysninger om evt. allergier, hvis eleven skriver sådanne oplysninger, som led i tilmelding til 
skoleaktiviteter. 

• Oplysninger om hvilke skolearrangementer eleven igennem skoleforløbet har tilmeldt sig, og 
oplysninger om tilmelding til studieture. 

• Oplysninger om hvad eleven og evt. værger har givet samtykke til. F.eks. samtykke til deltagelse i 
studieture og overholdelse af skolens studie og ordensregler på turen, samtykke til offentliggørelse af 
fotos på skolens hjemside mv. 

 

Samtykke- og kvitteringsblanket 
Systemet kan indhente og håndtere samtykke fra elever til behandling af personoplysninger, f.eks. elevens 
samtykke til offentliggørelse af fotos på hjemmesiden eller til behandling af følsomme personoplysninger som 
led i studievejledning. 
De spørgsmål eller information, som eleven skal respondere på vælges af skolen. Skolen får automatisk 
besked, hvis en elev ændrer et tidligere afgivet svar. 
Via en funktion i systemet kan skolen sende sms-rykkere til elever, som mangler at besvare 
samtykkeerklæringen. 
 

Hvordan bruges oplysningerne og hvor længe 
Oplysningerne anvendes kun til driftsafvikling. Der sker ikke videregivelse af oplysninger til andre end til de It-
leverandører, som skolen anvender for at supportere/hoste systemet (Gymnasiefællesskabet (hvis skolen er 
partnerskole) og DBvision), og vi sørger for at slette oplysningerne, når de ikke længere er relevante. 
Grundlaget for registreringen er den generelle europæiske databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1, litra c og 
e. 
 

Klageadgang 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 
 

Opdateret 21. januar 2021 
 

i https://www.dbvision.dk/ DBVision A/S, Fensmarkgade 3, 2200 København N, Tlf. (+45) 35 36 21 44.E-mail  DBVision a/s 
ii http://www.gymnasiefaellesskabet.dk/gym/ Gymnasiefællesskabet er et administrativt samarbejde mellem 22 gymnasieskoler. 

Gymnasiefællesskabet skal effektivt løse administrative og tekniske opgaver for skolerne med høj kvalitet og forsyningssikkerhed. 
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