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Samtykke til behandling av personopplysninger på matematikkurs 

våren 2021 hos Horten vgs. avd. for nettundervisning 
Dette er en samtykkeerklæring. Dersom du samtykker ved underskrift, er denne 

samtykkeerklæringen det rettslige grunnlaget for at Horten vgs., avd. for nettundervisning, kan 

behandle dine personopplysninger, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 9 nr. 2 

bokstav a. (Horten vgs., avd. for nettundervisning refereres også til som vi eller oss.) 

Ved at du samtykker får vi, rett til å samle inn og analysere opplysninger om dine 

matematikkarakterer relevant for kurset, din bruk av de digitale plattformene og plattformenes 

læringsressurser, og gjøre opptak av undervisningen. 

Kurset du skal delta på, utføres på vegne av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på oppdrag fra 

Kunnskapsdepartementet (KD). En evaluering av kurset gjøres på bakgrunn av innsamlede data. Alle 

data brukt i evalueringen anonymiseres. 

Hva er Horten vgs., avd. for nettundervisning? 
Vi er en avdeling på Horten videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) som 

gir nettundervisning i ulike fag. Vi behandler personopplysninger for å legge til rette for nettbasert 

opplæring og oppfølging av hver enkelt deltaker.  

Undervisningen 
Vi gjennomfører undervisningen over Internett med nettlærere. Undervisningen gjennomføres ved å 

benytte lokale digitale ressurser (slik som PC og hodetelefoner) og utvalgte IKT-systemer for 

kommunikasjon og pedagogiske læringsressurser. Nettlærerne kommer fra norske 

utdanningsinstitusjoner. 

Hva slags opplysninger samler vi inn om deg? 
Vi vil samle inn følgende opplysninger: 

1) Opplysninger lagret på IKT-systemene 
All din aktivitet på IKT-systemene (Campus Inkrement og Adobe Connect) logges. Dette gjelder både 

inn- og utlogging og opplysninger om hvordan du bruker plattformen. Det vil bli loggført 

opplysninger om hva slags innhold du besøker, og til hvilke tider. 

Vi vil også registrere i SuperOffice hvilken kommunikasjon vi har med deg og innholdet av 

kommunikasjonen, for å kunne sikre at du får hjelp og svar på de spørsmål du har som deltaker. Det 

vil gjelde eposter sendt til deg / mottatt fra deg og SMS-er sendt til deg. 

Support-informasjon gitt fra og til deg, lagres i systemet Zendesk. 

Dine aktiviteter og din kommunikasjon med læreren og eventuelt andre deltakere i Teams 

(Office365) lagres. 

2) Opptak som samles inn for å gi bedre opplæring 
I det digitale klasserommet tas det skjermopptak av lyd, video, chat og lærerens undervisning, 

dersom du samtykker til det. For å sikre opptakenes kvalitet, tas det opptak i to uavhengige 

systemer. 

Disse opptakene er til nytte for deltakere som vil se lærers forklaring flere ganger, samt deltakere 

med spesielle behov. Opptakene gjøres tilgjengelig for din klasse/gruppe av din lærer.  
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Opptakene benyttes også av din lærer for utvikling av sin undervisning i samråd med digitalpedagog 

hos oss. 

3) Matematikkarakterer relevant for kurspåmelding og resultat 
Krav til deltakelse er at du har minst gjennomsnittskarakteren 2 – to – i fagene P- eller P-Y-

matematikk. Du må bekrefte karakteren ved påmelding ved å sende inn digital kopi (skanning / foto 

av karakterutskrift). 

Vi henter karakterinformasjon i etterkant for de som har gjennomført kurset og privatisteksamen, 

fra eksamenskontorene i hvert fylke. Dette er viktig informasjon for å evaluere kurset, og eventuelt 

videreføring av kurstilbudet. 

Hvordan kan du vite hvilke opplysninger vi har om deg? 
Du kan til enhver tid kreve innsyn i alle opplysninger vi har lagret om deg. Dette kan du få ved å 

henvende deg til nettskolen@vtfk.no.  

Rett til å be om endring av opplysninger 
Dersom opplysninger om deg hos oss er feilaktige og/eller mangelfulle, har du rett til å få dem 

rettet. I visse tilfeller kan du også få opplysningene slettet dersom vilkårene i 

personvernforordningen art. 17 er oppfylt. Det kan blant annet være dersom du avslutter faget.  

Hvis du har bedt om å få opplysninger rettet eller slettet, og vi ikke etterkommer dette, kan du klage 

på avgjørelsen til Datatilsynet: www.datatilsynet.no 

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger beskrevet i dette dokumentet, kan 

du kontakte oss på nettskolen@vtfk.no.  

Hvordan blir opplysningen sikret? 
Alle personopplysningene lagres på et sikkert sted hvor bare ansatte på Horten vgs., avd. for 

nettundervisning, og leverandørene har tilgang.  

Hvor lenge lagres opplysninger om deg 
Alle personopplysninger om deg som er lagret og logget hos oss blir slettet innen fredag 2.juli 2021. 

Det samme gjelder alle opptak tatt i undervisning. 

Samtykke til behandling av personopplysninger på matematikkurs våren 2021 hos Horten vgs. avd. 

for nettundervisning 

Skriv ut denne siden, fyll inn, skann inn / ta bilde og levér i påmeldingen som en fil 

Fornavn    
  

  

Etternavn    
  

  

  
Jeg er over 18 år og samtykker til at Horten vgs. avd. for nettundervisning, kan behandle 
personopplysninger som nevnt i dokumentet over  
    
Deltakers signatur   
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