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”Behandling” betyder enhver form for håndtering af personoplysninger.
Det kan fx være indsamling, registrering, systematisering, opbevaring,
søgning, brug, videregivelse eller sletning af oplysninger.
”Behandling” kan også være registrering af oplysninger i et elektronisk
sags- og dokumenthåndteringssystem.
”Personoplysninger” er oplysninger, der direkte eller indirekte kan
henføres til en bestemt person.
Sådan behandler vi dine personoplysninger
Retten til at behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a, c og d, artikel 9, stk. 2, litra a, b og c og artikel
87.
Formålet med at behandle dine personoplysninger er Esbjerg kommunes
varetagelse af de opgaver over for dig, der påhviler kommunen ifølge lov
om social service. Derudover kan dine oplysninger bruges til
kvalitetssikring af vores sagsbehandling.
Hvilke personoplysninger behandler vi?
Vi behandler almindelige personoplysninger, som f.eks. kan være dit
navn, adresse, cpr. nr., familie- og økonomiske forhold, væsentlige
sociale problemer og andre private forhold. Derudover behandles
følsomme/fortrolige oplysninger som er helbredsmæssige oplysninger.
Hvor det er relevant kan der behandles oplysninger om dine seksuelle
forhold.
Vi har dine oplysninger fra dig selv, dine pårørende, interne afdelinger i
kommunen, andre kommuner, sygehuse, praktiserende læger, Skat,
Udbetaling Danmark, eventuelt politiet.
Dine oplysninger behandles så længe, du er tilknyttet Esbjerg kommune.
Derudover bevares dine oplysninger ifølge gældende lov om arkiver § 5,
stk. 1 og bekendtgørelse om opbevaring og kassation af arkivalier i
primærkommuner §§ 2-7, hvorefter din sag bevares så længe, den har
retlig eller administrativ betydning.
Dine oplysninger opbevares i vores fagsystemer. Det er kun de
medarbejdere, der har en saglig, arbejdsmæssig grund, der må behandle
dine personoplysninger.

Vi videregiver dine oplysninger til interne afdelinger i kommunen og
andre myndigheder hvis det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af
din sag, eller hvis det er en pligt ifølge gældende lovgivning.
Dine rettigheder som registeret
Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine
personoplysninger, som du kan benytte. Hvis du vil det, kan du kontakte
kommunen.
-

Ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig
Du kan også bede om aktindsigt i en konkret sag om dig, hvis du
ønsker det. Det fremgår af forvaltningsloven.

-

Behandles dine oplysninger på baggrund af et samtykke fra dig,
kan du på ethvert tidspunkt trække samtykket tilbage. Det ændrer
ikke på lovligheden af den behandling, der er sket, mens
samtykket var gældende.

-

Ret til berigtigelse
Du kan få rettet/påført oplysninger i din sag.

-

Ret til sletning
Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger i din sag.

-

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.

-

Ret til indsigelse
Du har i særlige tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers
lovlig behandling af dine personoplysninger.

-

Ret til afvise en automatisk behandling af din sag, herunder
profilering

Du kan læse mere om dine rettigheder som registeret på Datatilsynets
hjemmeside.
Har du spørgsmål eller vil du klage?
Du er velkommen til at kontakte den afdeling, der behandler din sag.
Esbjerg Kommune har også en databeskyttelsesrådgiver, som du kan
kontakte via sikker mail1 (kræver NemID) eller på telefon 76 16 12 70.
Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren på Kommunens hjemmeside.
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du vil klage over Esbjerg Kommunes
behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

1

Link til sikker mail:
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=20669

