
 
 

Orientering om kontrol med computere, der anvendes til prøver med netadgang 
  
Kære elev 
  
Du orienteres hermed om, at Ørestad Gymnasium som led i forebyggelsen af snyd ved prøver med 
netadgang kan foretage kontrol den computer, du anvender under prøven. 
  
Kontrollen sker konkret ved, at en repræsentant for Ørestad Gymnasium får adgang til at se din computers 
søgehistorik. Udvælgelse af de computere, der skal kontrolleres, sker på stikprøvebasis eller på baggrund af 
konkret mistanke og gennemføres netop når prøven er overstået, dvs. inden prøvelokalet forlades. 
  
Hvis det ud fra søgehistorikken umiddelbart kan konstateres, at du under prøven kun har besøgt websteder 
med indhold, der er lovligt at anvende til eksamen, slutter vores kontrol af din computer her.  
  
Hvis søgehistorikken viser, eller giver os begrundet mistanke om, at du under prøven har besøgt websteder 
med indhold, der er ulovligt at anvende til prøven, foretager vi en mere detaljeret kontrol af din computer, 
som du er velkommen til at overvære. 
  
Vurderer vi, at der er tale om snyd, vil sagen blive behandlet efter reglerne i 
almeneksamens-bekendtgørelsen[1]. 
  
Bemærk, at ovenstående kontrol kun angår din computer. Selve Ørestad Gymnasiums bedømmelse af din 
besvarelse og tilhørende plagiatkontrol mv. sker herefter på ordinær vis. 
  
For at lette kontrolopgaven for Ørestad Gymnasium og for at Ørestad Gymnasium via kontrollen ikke får 
indblik i søgehistorik, der stammer fra din fritid, opfordrer vi dig til, at: 
  

·       slette din computers søgehistorik inden prøven begyndelse 
·       have indstillet din computer, så søgehistorikken fra selve prøven ikke slettes, når browseren 

lukkes ned 
  
Behandling af dine personoplysninger 
Oplysningerne på din computer er personoplysninger, og derfor skal vores kontrol overholde 
databeskyttelseslovgivningens krav om forudgående orientering til dig om dine rettigheder, hjemmel til 
selve behandlingen, opbevaringslængde for personoplysningerne og fortrolighed omkring oplysningerne. 
  
Orientering om dine rettigheder: du kan læse om din ret til indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler 
om dig, indsigelse mod behandlingen, dine klagemuligheder, mv. i skolens generelle elev-orientering om 
behandling af personoplysninger, som du finder på hjemmesiden 
https://www.oerestadgym.dk/om-skolen/databehandling/ 
  
Hjemmel til kontrol med din computer under eksamen: Gymnasium behandler oplysningerne fra din 
computer til kontrolformål, fordi det er nødvendigt for at kunne forebygge snyd ved prøver med netadgang 
– en opgave som vi er pålagt som led i vores skoledrift, jf. almeneksamensbekendtgørelsens § 20. 
  

 

https://www.oerestadgym.dk/om-skolen/databehandling/


 
 

Oplysningerne fra din computer behandles kun til dette formål og Ørestad Gymnasium gemmer kun 
oplysningerne, hvis kontrollen giver anledning til, at der rejses en sag om snyd. I så fald opbevarer vi dine 
oplysninger i 5 år, hvorefter de slettes. 
Oplysningerne opbevares fortroligt i skolens ESDH-system, hvortil kun meget få medarbejdere har adgang. 
  
Hvis du har spørgsmål til denne sag, er du velkommen til at kontakte skolens eksamensansvarlige på 
deh@adm.oegnet.dk. 
  
 

 
[1] Bekendtgørelse nr. 343 af 08/04/2016 

 

 


