
Oplysningspligt  
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. De fleste henvendelser fra Sundhedsplejen 
starter med, at du selv som borger giver samtykke til at din jordemor, 
henvender sig til os med besked om graviditet og/eller fødsel. 
Vi behandler oplysninger om både dig og dit barn.

Med venlig hilsen 
Sundhedsplejen Varde

HVORDAN KONTAKTER DU KOMMUNENS 
DATAANSVARLIGE? 
Du er velkommen til at kontakte Varde Kommune, 
som er ansvarlig for behandlingen af dine persono-
plysninger, hvis du har spørgsmål. 
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunk-
tion, hvis din henvendelse indeholder følsomme 
personoplysninger 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.

E-mail:  
vkdpo@varde.dk

Brev: 
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde
Att. ”databeskyttelsesrådgiver”



HVAD ER FORMÅLET OG RETS LOVGRUNDLA-
GET FOR, AT VI BEHANDLER DINE PERSON-
OPLYSNINGER?
Vi behandler personoplysninger til følgende 
formål:
• At yde støtte og vejledning til gravide og 

forældre 
Retsgrundlaget for vores behandling af persono-
plysninger:
• Retsgrundlaget findes i sundhedsloven, ser-

viceloven, databeskyttelsesforordningen og 
databeskyttelsesloven

Journalen skal dokumentere Sundhedsplejer-
skens indsats, observationer, undersøgelser af 
barnet/den unge, sundhedsplejens rådgivning, 
vejledning samt evt. henvisninger til andre.

HVILKE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER 
ER DER?
Vi registrerer oplysninger om dig og dit barn i 
vores IT-system NOVAX. Oplysningerne er f.eks. 
dit navn og din adresse, men vi registrer også 
mere følsomme oplysninger om dig som f.eks.
• CPR-nummer
• Rygning
• Etnisk baggrund
• Helbredsmæssige sygdomme som f.eks. 

arvelige sygdomme
• Seksuelle forhold
• Strafbare forhold

HVEM KAN MODTAGE PERSONOPLYSNINGER 
OM DIG?
Vi kan videregive eller overlade personoplys-
ninger til følgende modtagere:
• Danmarks statistik
• Rigsarkivet
• Evaluerings og forskningsprojekter  

(altid anonymiseret)
• NOVAX A/S (sundhedsplejens fagsystem)
• Børn og Familie, Varde Kommune

HVOR HAR VI DINE PERSONOPLYSNINGER FRA?
Som oftest modtager vi besked om graviditet fra 
jordemor. Mange personoplysninger giver du os 
oftest selv, når du modtager sundhedspleje.

HVORDAN OPBEVARER VI DINE PERSON-
OPLYSNINGER?
Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter 
sidste notat. (Det sidste notat tages typisk når dit/
jeres barn går i 8. klasse)

HVORDAN TRÆKKER DU ET SAMTYKKE TILBAGE?
Du/I har til enhver tid ret til at trække dit/jeres 
samtykke tilbage. Dette gøres ved at kontakte 
den tilknyttede sundhedsplejerske, eller ringe til 
sundhedsplejens vagttelefon på hverdage kl. 8 – 
9 på tlf. nr 23 31 29 31.

Hvis du/I vælger at trække samtykket tilbage, har 
det virkning fra det tidspunkt, I trækker det tilbage.

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 (ind-

sigtsret).
• Ret til berigtigelse: Du kan få urigtige oplys-

ninger 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 in-
debærer, 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 per-
sonoplysninger 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 oplys-
ningerne, 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 person-
oplysninger 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 Data-
tilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


