
 

Vejle Kommunes datapolitik for brug af Aula 
 
Aula er en digital platform, der er ejet af kommunerne. Formålet med Aula og behandlingen af 
personoplysninger i Aula er, at børn, elever, forældre og pædagogisk personale har en sikker og 
brugervenlig: 

 adgang til informationer fra skoledagen 

 fælles kanal til kommunikation og samarbejde 
 
Aula udbydes af Vejle Kommune 
Børne- og Ungeforvaltningen 
Skolegade 1, 7100 Vejle 
76810000 
 
Som elev, forælder samt ansat i kommunens skoler tilknyttes du automatisk Aula. 
 
Formålet med behandling af dine oplysninger 
I Aula behandler vi personoplysninger om dig og dine børn i forbindelse med kommunikation 
mellem institution/skole og hjem, herunder oplysninger om helbred, religion eller særlige behov, 
hvis du giver oplysninger om dette. 
 
Behandlingen af personoplysninger og andre data i Aula indebærer, at 

 Vejle Kommune behandler data om dig og dine børn i forbindelse med samarbejde og 
kommunikation i Aula 

 relevante medarbejdere på skoleområdet har adgang til at se dine og dine børns 
personoplysninger i Aula 

 vi indhenter personoplysninger gennem UNI•Login, der styrer hvilke brugere, der har 
adgang til Aula 

 vi i Aula indsamler oplysninger om brugernes anvendelse i anonymiseret form til brug for 
generel statistik om, hvordan Aula bliver anvendt på den enkelte institution og i kommunen 

 
Vejle Kommune er dataansvarlig for brug af AULA, og dermed også for data, der bliver 
opbevaret i AULA. 
 
KOMBIT er databehandler for Vejle Kommune vedrørende Aula.  
KOMBIT anvender underleverandører. 
 
Login 
For at få adgang til Aula skal du bruge Unilogin. 
Men for at sikre dine personlige data, vil du i Aula også skulle anvende login med ekstra sikkerhed, 
når du skal have adgang til følsomme personoplysninger. Det betyder, at du som forælder skal 
bruge NemID, og som ansat kan benytte NemID eller kommunens to-faktorløsning. 

 
Vi kontrollerer løbende vores sikkerhedsprocedurer 
Dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning. Vores 
sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende med henblik på at sikre en sikker og fortrolig 
håndtering af oplysningerne. 


