
Varde Kommune 
Borgerservice 
Att: Ældrebolig  
Frisvadvej 35 
6800 Varde 

 

Ansøgning om ældrebolig 
Ansøger: 

 

Navn:__________________________________________________ CPR. nr.:_________________________ 

Adresse:________________________________________________Tlf. nr.:__________________________ 

Post nummer:____________________________________________ By: ____________________________ 
 

Øvrige personer i husstanden som skal flytte med: 

 
Ægtefælle/samlevers navn:_________________________________ CPR. nr.:_________________________ 
 

Ønsker at komme i betragtning til bolig beliggende: 

 
Her skrives ældreboligens navn og adresse i prioriteret rækkefølge: 

1 ______________________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________________ 
 

Hjælpemidler: 

 
Er nogen i husstanden kørestolsbruger?  Ja   Nej  

Hvis ja:            Permanent            Efter behov  

Anvender nogen i husstanden ganghjælpemidler? Ja   Nej  

Hvis ja, hvilket:___________________________________________________________________________ 
 

 



Anden hjælp: 

 
Modtager husstanden praktisk hjælp til f.eks. rengøring?  Ja   Nej  

Hvis ja, fra:   Varde Kommune              Privat firma 

Modtager nogen i husstanden hjælp til personlig pleje? Ja  Nej 

Hvis ja, fra:   Varde Kommune            Privat firma 
 

Årsag til ansøgningen: 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Øvrige oplysninger - herunder behov for specielle indretningsforhold: 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Jeg giver hermed Varde Kommune tilladelse til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for 
behandlingen af denne ansøgning. 

 

 

Dato_________________________________ Underskrift ______________________________ 

   

Varde Kommunes, Borgerservice 

Tlf. 7994 6800 eller mail: aeldrebolig@varde.dk 



Sådan behandler Varde Kommune dine personoplysninger. 

Når du søger om en ældrebolig, giver du samtykke til, at Varde Kommune behandler en række oplysninger 
om dig. Disse oplysninger kaldes personoplysninger. 

Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i 
den forbindelse. 

Hvilke oplysninger behandler Varde Kommune? 

Varde Kommune udveksler oplysninger internt i kommunen, når det er nødvendigt for at behandle din sag. 

Varde Kommune behandler de personoplysninger, der indgår i din ansøgning og i din sag. Det kan fx være 
oplysninger om din helbredsmæssige situation, som vi får fra vores interne system ift. hvad du tidligere har 
søgt og blevet bevilget i Varde Kommune. Vi indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige 
for vores sagsbehandling. Formålet er at sikre, en afklaring af, om du kan komme i betragtning til en 
ældrebolig. 

Varde Kommune gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem, 5 år efter sagen 
er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven 
mv. 

Hvilke rettigheder har du? 

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Varde Kommune kan indhente oplysninger om dig 
tilbage. Det gør du ved at kontakte os. Trækker du samtykket tilbage betyder det enten, at vi ikke kan 
færdigbehandle din sag eller at vi på et senere tidspunkt ikke kan vurdere, om du kan komme i betragtning 
til en ledig bolig. 

Du kan gøre indsigelse over, at Varde Kommune behandler personoplysninger om dig. Dette vil dog betyde, 
at sagen ikke kan behandles. 

Du kan få kopi af de oplysninger, som Varde Kommune behandler om dig. Du kan også anmode om at få 
dine personoplysninger korrigeret eller slettet, i forbindelse med din ansøgning om ældrebolig. 

Har du spørgsmål til hvordan Varde Kommune behandler dine personoplysninger, kan du kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver på VKDPO@varde.dk eller ved at sende et brev til Varde Kommune, att: 
Databeskyttelsesrådgiveren, Bytoften 2, 6800 Varde. 

Er du uenig i den måde, Varde Kommune behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. 
Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, 
men ikke i forhold til håndteringen af din sag om ansøgning om ældrebolig. 

Lovgrundlag. 

Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk – Databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven. 


