
 

Information om behandling af personoplysninger 

Gladsaxe Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. 

Vores kontaktoplysninger er: 

Gladsaxe Kommune 
Rådhus Alle 7 
2860 Søborg  

CVR-nr.: 62761113,  

Telefon: 39 57 50 00 
Mail: kommune@gladsaxe.dk 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
• På e-mail: dpo@gladsaxe.dk 

• På telefon: 39 57 69 00 

• På mail: Hvis du skal sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger anbefales 
det, at du sender en sikker mail via link nedenfor. Du bør ikke sende dit CPR-nummer 
med en almindelig mail. 
Link til at sende sikker post til databeskyttelsesrådgiveren 

Retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger 
Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger er bekendtgørelse nr. 562 af  
30. maj 2017 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og 
sundhedsplejerske. 

Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger om dig og dit barn, inden for de 
overordnede temaer sundhed og trivsel. Vi behandler endvidere dit og dit barns CPR-nummer. 

Modtagere eller kategorier af modtagere 
Kun efter aftale med Gladsaxe kommune kan jeres personoplysninger blive videregivet til 
forskere og forskningsinstitutioner til brug for forskning om børns sundhed og trivsel. 

Jeres personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået 
databehandleraftaler med data behandlerne og fører tilsyn med databehandlernes 
overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom. 

Opbevaring af jeres personoplysninger 
De personoplysninger, som Gladsaxe Kommune indsamler og behandler til brug for 
sundhedsplejens arbejde er omfattet af sundhedsplejens journaliseringspligt. Oplysningerne vil 
blive slettet senest 10 år efter sundhedsplejens seneste optegnelse i jeres journaler. 
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Retten til at trække samtykke tilbage 
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Gladsaxe Kommune på 
sundhed@gladsaxe.dk. Tilbagekaldelsen vil have virkning fra det pågældende tidspunkt og 
ændrer derfor ikke på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk. 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. Du 
finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk. 

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen via 
dette link til EUR-Lex og databeskyttelsesloven på retsinformation.dk. 

Gladsaxe Kommunens forpligtigelser i forhold til forebyggende sundhedsydelser til børn og 
unge Sundhedsplejens tilbud til børn og unge er planlagt ud fra Sundhedslovens bestemmelser, 
som du kan se på via dette link til retsinformation.dk  
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