
Kære forældre 
 

I maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft. I dette brev kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger 

om dig. Brevet er til din orientering, og du behøver ikke gøre noget, efter du har læst brevet 

I brevet forklarer vi, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger. Det gælder de informationer, vi har om dig. 

Du kan også læse om dine muligheder for at gøre indsigelser og få rettet forkerte oplysninger. 

De oplysninger, som Varde Kommune får om dig, kan vi enten få fra dig selv eller fra andre offentlige instanser som 

skoler og daginstitutioner. Vi behandler oplysninger om både dig og dit barn. 

Med venlig hilsen 

Myndighed  

Varde Kommune 

  



Hvordan kontakter du kommunens dataansvarlige? 
Du er velkommen til at kontakte Varde Kommune, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, hvis 

du har spørgsmål. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder 

personfølsomme eller fortrolige oplysninger.  

Varde Kommune  

Bytoften 2 

6800 Varde 

CVR: 2918 9811 

Mail: vardekommune@varde.dk 

 

Hvordan kontakter du kommunens databeskyttelsesrådgiver? 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 

databeskyttelsesrådgiver. 

• På e-mail: vkdpo@varde.dk 

• Ved brev: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde,  

att. ”databeskyttelsesrådgiver” 

•  

Hvad er formålet og retsgrundlaget for, at vi behandler dine 

personoplysninger? 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• At yde råd, vejledning og støtte til børn og familier bosat i Varde Kommune  

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger: 

• Retsgrundlaget findes i Lov om social service kapitel 11, Forvaltningsloven, 

Retssikkerhedsloven og Databeskyttelsesloven art. 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, 

litra f og databeskyttelseslovens § 8 og § 11. 

Ved oprettelse af en sag, vil al sagsbehandling og samarbejde journaliseres i barnet sag. Der vil ikke ske 

journalisering ved åben anonym rådgivning. 

 

Hvilke kategorier af personoplysninger er der? 
Vi registrerer oplysninger om dig og dit barn i vores IT-system DUBU og KMD Nova. Oplysningerne er f.eks. dit navn og 

din adresse, men vi registrer også mere følsomme oplysninger om dig som f.eks. 

• Etnisk baggrund 

• Helbredsmæssige oplysninger, som f.eks. arvelige sygdomme 

• Seksuelle forhold 

• Strafbare forhold 
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Hvem kan modtage personoplysninger om dig? 
Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende modtagere: 

• Danmarks statistik 

• Rigsarkivet 

• Ankestyrelsen 

• Evaluerings og forskningsprojekter (altid anonymiseret) 

 

Hvor har vi dine personoplysninger fra? 
Som oftest modtager vi besked fra familien selv eller gennem underretninger fra private personer eller andre 

offentlige instanser så som skole og dagtilbud. 

 

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger? 
Vi opbevarer dine oplysninger 5 år efter sidste notat. Alle anbringelsessager er bevaringsværdige. 

 

Hvilke rettigheder har du? 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores opbevaring og behandling af 

oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Dine rettigheder er: 

• Ret til at se dine og dit barns oplysninger (indsigtsret).  

• Ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig og dit barn.  

• Ret til berigtigelse: Du kan få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

• Ret til sletning: Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig, inden det 

tidspunkt, hvor oplysningerne ellers ville blive slettet. Regler om notat- og 

journaliseringspligt indebærer, at offentlige myndigheder kun i få tilfælde vil kunne 

slette et dokument.  

• Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til, at behandling af dine 

personoplysninger begrænses. I så fald må Varde Kommune kun behandle oplysninger, 

hvis du giver samtykke; hvis der er retskrav, som kræver brug af oplysningerne; eller 

hvis en person eller vigtige samfundsinteresser skal beskyttes. Bruger du din ret til 

begrænsning, har vi dog stadig ret til et opbevare oplysningerne, men vi må ikke 

behandle dem.  

• Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores ellers lovlige 

behandling af dine personoplysninger.  

• Ret til i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et almindeligt format, der 

kan læses på en computer. Du har også ret til at få overført personoplysninger fra én 

dataansvarlig til en anden.  

 

Hvad gør du, hvis du vil klage til Datatilsynet? 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du kan 

finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 
 

http://www.datatilsynet.dk/


  

 


