
Samtykke fra forældre til de elever der skal have skolekort 
 
Når skolekort skal udstedes som rejsekort betyder det, at systemet automatisk finder ud af, hvilke zoner 
der skal bruges fra elevernes folkeregisteradresse til skolens adresse.  
For at disse oplysninger kan udveksles mellem systemerne, og sendes over til Rejsekort og kortudsteder, er 
det nødvendigt og lovpligtigt med en aftale om, at dette må foregå.  
 
 

Hvad dækker samtykket? Samtykket er til, at Rejsekort A/S behandler elevernes personoplysninger 
– for at systemet automatisk kan finde zonerne fra skolens adresse til 
elevens adresse. 
 

Hvad skal skolen gøre? • Skolen skal udsende brev til forældrene til de elever, der skal have 
skolekort.  

• Forældrene skal underskrive og returnere samtykket til skolen.  

• Skolen skal beholde disse samtykker. 

• Skolen må ikke bestille skolekort til elever der ikke har afleveret 
samtykke til behandling af disse oplysninger. 

 
Se vedhæftet forslag til, hvordan sådan et samtykke-brev fra skolen til 
forældrene kan se ud. Teksten markeret i fed i vedhæftet forslag, skal 
fremgå på det som forældrene underskriver.  
 
 

Skal Rejsekort A/S eller 
Movia have samtykkerne? 

• Nej. De underskrevne samtykker opbevares forsvarligt på skolen. 

• Når skolen bestiller skolekort, sætter du et flueben for at bekræfte, 
at samtykket er indhentet fra forældrene. 

 

Kan samtykket trækkes 
tilbage? 

• Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, men vil nødvendigvis 
betyde, at skolekortet skal spærres og ikke kan anvendes længere. 

• For at fjerne samtykke i skolekortssystemet, går man ind på elevens 
stamdata i mitskolekort.dk og fjerner markeringen. 

 

 
  
 
 
  



Nr. Asmindrup Friskole 
Asmindrupvej 38 
4572 Nr. Asmindrup 
 
 
 
Kære forældre til elev/elever der skal have skolekort. 
 

Lovpligtig samtykke om behandling af oplysninger for at bestille skolekort  
 
 
Privatskoler er forpligtet til at indhente samtykke fra forældre til de elever der skal have skolekort. 
Samtykket er til, at Rejsekort A/S behandler elevernes personoplysninger – for at systemet automatisk kan 
finde zonerne fra skolens adresse til elevens adresse. 
 
Vi skal bede jer om at underskrive dette samtykke og returnere det til skolen hurtigst muligt, så vi kan 
bestille skolekort til dit barn. 
 
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, men vil nødvendigvis betyde, at skolekortet skal spærres og ikke 
kan anvendes længere. 
 
Navn på elev der skal have bestilt skolekort: _________________________________ 
 
Navn på forældre/værge der underskriver: ___________________________________ 
 
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Rejsekort A/S og de tilsluttede trafikvirksomheder og disses 
datterselskaber behandler, herunder indsamler, registrerer, opbevarer og udveksler oplyste personlige 
oplysninger, herunder CPR-nr., i rejsekortsystemet med det formål at administrere mit barn som 
skolekortbruger. Liste over tilsluttede trafikvirksomheder og disses datterselskaber og 
underleverandører findes på rejsekort.dk. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke, jf. 
persondatalovens § 38. Jeg er opmærksom på, at såfremt jeg tilbagekalder mit samtykke, kan mit barn 
ikke opretholde sit skolekort. 
 
 
 
Dato: ________________  
 
Underskrift fra forældre/værge:_________________________________  


