
Samtykkeerklæring til videregivelse af test fra Ordblindetesten — voksne

jeg giver hermed samrvkk-e til, at test mcd Orclbhndetcstcn, som jeg har gennemført på denne skole/dette
uddannelsessted:

kan videregives til denne eiler disse uddannelsessteder (sæt gerne flere krydser):

o Ungdoms uddannelse

(navn på uddannelsessted)

o Forberedende grunduddannelse

(navn på uddannelsessted)

o Videregående uddannelse

(navn på uddannelsessted)

o Voksenuddannelse (AVU, FVU, OBU, AMU, TAMU)
(navn p uddannelsessted)

Resultatet af Ordblindetesten opbevares elektronisk i et lukket system, som kun kan tilgås af testvejledere med særlige
rettigheder via UNI-Login og NemID ved det uddannelsessted, hvor jeg er studerende eller kursist og tilknyttet via mit
UNI-Login.

Når jeg skifter uddannelsessted, vii den tidligere skole/det tidligere uddannelsessted ikke længere have adgang til mit
resultat af Ordhlindctesten. Det nye uddannelsessted kan indhente nærværende samtvkkeerklæring fra mig og dermed få
adgang til resultatet af min test med Ordb[indetesten.

Resultatet af Ordblindetesten opbevares i det lukkede system i 15 år. Efter 15 r slettes mine oplysninger i

Ordhlindetesten. Hvis oplysningerne ønskes slettet for 15 r, skal jeg henvende mig ni Borne- og Undervisningsministeriet,
jævnfor kontaktoplvsningerne i Vejledning til Ordblindetesten.

Mcd denne samtvkkeerklæring giver jeg tillige samtykke til, at resultatet af min test mcd Ordhlindetesten må videregives til
følgende myndigheder med det formål at vurdere stotte- og/eller undervisningsbehov (sæt gerne flere krydser):

o Kommune

________________________________________________________________

(navn på kommune)
til anvendelse i hhv. UU-vejledningen, PPR (horn og unge) samt Beskæftigelsesforvaltningen, Social-, Sundhed- eller
Ældreforvaltningen. Ved videregivelse internt i kommunen eller mellem kommunen og en selvejende institution i
forbindelse med en ansogningssag skal kommunen indhente mit samtvkke.

o Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for behand[ing af ansøgning om specialpædagogisk stotte (SPS).

Jeg er orienteret om, at nærværende samtvkkeerklæring opbevares i underskrevet stand pt uddannelsesstedet. Jeg har
endvidere faet udleveret oplysning efter art. 13 og 14 i databeskvtteisesforordninge& i forbindelse med gennemførelse af
Ordblindetesten, hvorved jeg er orienteret om mine rettigheder. Samtvkkeerklæringen kan til enhver tid inden test med
Ordbhndetesten trækkes tilbage. I dette tilfælde skal jeg kontakte den skole/det uddannelsessted, hvortil jeg har givet
nærværende samtvkke.

Den studerendes/kursistens underskrift

Dato:

__________________________________

Cpr. nr.

_________________________________________

Navn:

Underskrift:

i FsrupaParIaeer;ro;s og Riide;s lg,ordrring (FU) 2016 670 al 27. april 2016 sin lieski heise al ftsiskn per sager t forbindelse nrcd behandling al personopls-snr;iger og an; lii udveksling .11 saslinge npk uninne, og an; opilæs else Ih

(Ilreklil 9546 F kl artikel 3. nik I frennir «tel. al den «tatogns;ael,ue skal gk eden registrerede en i ække Op1) unrnuer. glo personopls uninger indsamles Irns deri registrerede


