Databeskyttelse www.feriebarn.dk

Rejsekontoret indsamler, opbevarer og videregiver forskellige persondata på vores feriebørn,
ferieværter og udvekslingselever.
Hvilke data vi indsamler kan ses ved at kigge på vores forskellige tilmeldingsskemaer.
Da vores arbejde består i at matche feriebørn med ferieværter eller udvekslingelever med
udvekslingselever, ligger det i sagens natur, at vi videregiver børnenes/familiernes kontaktoplysninger til
den, de bliver matchet med, samt til den lokale områdekonsulent i Danmark og den respektive
rejselærer i Sydslesvig. Disse spiller en vigtig rolle ift. logistik eller sproglige udfordringer. Når vi matcher,
giver vi matchparterne følgende oplysninger på hinanden:







Navn på matchede elev og forældre
Adresse
Emailadresse
Telefonnummer
Elevens fødselsdag: Kun ved elevudveksling
Elevens skole: Kun ved elevudveksling og feriebørn fra Sydslesvig

Ferieværter som modtager feriebørn via Rejsekontoret og udvekslingsfamilier i Danmark modtager som
tak for deltagelsen Flensborg Avis på rejsekontorets regning i perioden hvor der er udveksling/feriebørn.
I denne forbindelse videregiver Rejsekontorets familiens navn og adresse til Avisen. Avisen bliver kun
leveret i den officielle feriebarns/udvekslingsperiode og leveringen ophører automatisk.
Persondata i papirform
Ferieværters, feriebørns og udvekslingselevers tilmeldinger opbevares i ringbind på Rejsekontoret, som
er et konstant bemandet (og når det ikke er bemandet; aflåst) kontor med 3 medarbejdere. Vi
makulerer børneattester når ferieperioden er slut. Vi makulerer alle papirer når feriebarnet,
ferieværten, udvekslingseleven ikke længere deltager i vores aktiviteter.
Da den levende kontakt mellem Danmark og Sydslesvig i form af elevudveksling og ferieophold hos
værtsfamilier spiller en kæmpe historisk rolle, arkiverer vi siden 1970 og frem til 2011 lister over hvilke
feriebørn der var afsted hos ferieværter: Elevens navn, fødselsdag, adresse og telefonnr. på daværende
tidpunkt, samt navn og adresse på den ferievært, barnet var ved.
Alle feriebørn, ferieværter og udvekslingselever fra 2012 og frem, er registreret elektronisk på
Skoleforeningens server. Disse lister indeholder
 Navn
 Adresse
 Emailadresse
 Telefonnummer
 Elevens fødselsdag: Kun ved elevudveksling og feriebørn
 Elevens skole: Kun ved elevudveksling og feriebørn fra Sydslesvig

”Andres erfaringer” og billeder på hjemmesiden feriebarn.dk
Alle afbildede eller nævnte personer på hjemmesiden har givet tilladelse på offentliggørelsestidspunktet. Skulle der være personer, som imod deres vilje er afbildet eller nævnt på vores
hjemmeside, bedes disse sende os en mail til info@feriebarn.dk, med et link til det indhold, de gerne vil
have slettet og vi skal slette dette.
Flensborg, den 7. juni 2018

