
 

 

Kære borger tilknyttet Jobcenter Varde,  

 

Dette brev handler om, hvordan vi behandler og håndterer dine personoplysninger, når du er tilknyttet 
Jobcenter Varde.  

Alle borgere, der er tilknyttet Jobcenter Varde, modtager brevet.  

Brevet er således til orientering. Der er ikke noget i brevet, som kræver en aktiv handling af dig. 

 

De oplysninger vi skal give dig, grundet databeskyttelseslovgivningen, er følgende: 

1. Varde Kommune er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
4. Kategorier af personoplysninger 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
10. Retten til at trække samtykke tilbage 
11. Dine rettigheder 
12. Klage til Datatilsynet 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1. 

Med venlig hilsen 

Varde Kommune  

 

 

 

 

 

 

Bilag 1:  Orientering efter databeskyttelsesforordningen.  



 

 

Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

 

Varde Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Varde Kommune  
Bytoften 2  
6800 Varde  
CVR: 2918 9811  
Mail: Vardekommune@varde.dk 
 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores 
databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

• På e-mail: vkdpo@varde.dk. 

• Ved brev: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800, att. ”databeskyttelsesrådgiver”. 
 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 

• Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med, at du er tilknyttet Jobcenter. 

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 

• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Forvaltningsloven, Lov om kompensation til handicappede i 

erhverv m.v., Lov om sygedagpenge, Lov om integration af udlændinge i Danmark 

(Integrationsloven), Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, Lov om forberedende 

grunduddannelse samt Lov om aktiv socialpolitik.  

 

Afhængig af netop din situation i Jobcenter Varde, vil det være forskelligt hvilke rammer og love, som 

Jobcenter Varde arbejder indenfor i henhold til din situation og tilknytning til Jobcenter Varde. Ved 

spørgsmål angående ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte din myndighedsrådgiver. 
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Den nye Databeskyttelsesforordning trådte i kraft d. 25. maj 2018. Vi behandler derfor i henhold til 

Databeskyttelsesforordningen også dine personoplysninger på baggrund af følgende retsgrundlag:  

• Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra c, art. 6, stk. 1, litra e og art. 6, stk. 1. litra f for 

almindelige personoplysninger, art. 9, stk. 2, litra g, stk. 2 litra f for personfølsomme oplysninger og 

databeskyttelsesloven § 11, stk. 1 for behandling af oplysninger om CPR-nr. og 

databeskyttelsesloven § 8 for behandling af oplysninger om strafbare forhold.  

 

Hvis du vil vide mere om formålene med behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til 

at kontakte Varde Kommune, eller læse mere om de pågældende lovgivninger via 

https://www.retsinformation.dk/. 

 

4. Kategorier af personoplysninger 

 

I Jobcenter Varde behandler vi personoplysninger i mange forskellige henseender afhængig af den 
specifikke målgruppe. Det vil derfor være forskelligt hvilke af nedenstående personoplysninger, der vil blive 
behandlet i henhold til din situation og tilknytning til Jobcenter Varde.  

Nedenfor har vi opridset hvilke kategorier af personoplysninger vi behandler i Jobcenter Varde: 

• Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, alder, uddannelse, økonomiske forhold 
(indkomst, skat og gæld), CV og ansøgning.  

• Følsomme personoplysninger, herunder helbredsoplysninger, race og etnisk oprindelse og religiøs 
eller filosofisk overbevisning.  

• Fortrolige personoplysninger, herunder cpr-nr. og strafbarforhold.  

Jobcenter Varde benytter ikke automatiske afgørelser, herunder profilering ved behandling af 
personoplysninger.  

Hvis du har spørgsmål angående hvilke personoplysninger, vi behandler i henhold til netop din situation, er 
du altid velkommen til at kontakte din myndighedsrådgiver.  
 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

 

Jobcenter Varde samarbejder løbende med eksterne samarbejdspartnere.  

 

Vi har opridset kategorierne af modtagere, som vi samarbejder med i vores daglige virke nedenfor:  

• Private virksomheder, herunder praktiserende læger, a-kasser, kursus- og uddannelsessteder mv.  

• Offentlige virksomheder, herunder andre kommuner, politi, styrelser (fx Ankestyrelsen), Udbetaling 
Danmark, uddannelsesinstitutioner mv.  

• Evaluerings og forskningsprojekter (altid anonymiseret).  
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Vi videregiver kun dine personoplysninger til vores eksterne samarbejdspartnere i det omfang, det er 
sagligt begrundet i sagens behandling eller vores myndighedsopgave.  

Videregivelsen af dine personoplysninger vil altid kun ske på baggrund af de retsgrundlag, som er beskrevet 
i bilag 1 punkt 3 Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.   

Du er altid velkommen til at kontakte din myndighedsrådgiver eller Varde Kommunes 
Databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til ovenstående.  
 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Enkelte af vores eksterne aktører (databehandlere) anvender underdatabehandlere, som befinder sig uden 
for EU/EØS, og dermed kategoriseres som et såkaldt ’’tredjeland’’. Et tredjeland er et land, som ikke er en 
del af EU/EØS, og dermed ikke er omfattet af databeskyttelsesforordningen. 

De underdatabehandlere, som vores eksterne aktører anvender, er beliggende i Storbritannien. EU-
Kommissionen har d. 28. juni 2021 godkendt Storbritannien som et ’’sikkert tredjeland’’ både i relation 
databeskyttelsesforordningen og retshåndhævelsesloven. Det sker ved udstedelsen af to såkaldte 
tilstrækkelighedsafgørelser, som betyder at der sikkert kan udveksles data til Storbritannien, da de har et 
tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, og lever op til den nye databeskyttelsesforordning.  

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 

 

Dine personoplysninger kan være indsamlet i møder mellem dig og din myndighedsrådgiver, herunder de 

oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din sag i Jobcenter Varde. Dine personoplysninger kan 

også være indsamlet hos eksterne aktører, herunder praktiserende læger mv. (jf. afsnit 5).  

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger 

 

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning. Sager slettes efter 
godkendelse af arkiveringsversion. 

Der er 1 tilfælde, hvor sager opbevares 10 efter sagens afslutning. Dette er behandling af 
personoplysninger i forbindelse med sundhedsydelser til asylansøgere.  

9. Retten til at trække samtykke tilbage 

 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i afsnit 1.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 



 

 

10. Dine rettigheder 

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig.  

Dine rettigheder er følgende:  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række 
yderligere oplysninger.  

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – 
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, 
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 
personoplysninger.  

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt 
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én 
dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk.  
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  
 

11. Klage til Datatilsynet  

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

