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

1.1.1.1. Vi er den dataansvarligeVi er den dataansvarligeVi er den dataansvarligeVi er den dataansvarlige    ––––    hvordan kontaktehvordan kontaktehvordan kontaktehvordan kontakter dur dur dur du    osososos????    

Struer Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

Struer Kommune 

Østergade 11, 7600 Struer 

CVR-nr.: 29 18 99 51 

Telefon: 96 84 84 84 

Mail: sundhed-omsorg@Struer.dk  

2.2.2.2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 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: DPO@struer.dk 

• På telefon: +45 20 67 42 85 

3.3.3.3. FormåFormåFormåFormålenelenelenelene    med med med med og retsgrundlagog retsgrundlagog retsgrundlagog retsgrundlagetetetet    for behandlingen af dine personoplysningerfor behandlingen af dine personoplysningerfor behandlingen af dine personoplysningerfor behandlingen af dine personoplysninger    

Center for Sundhed og Omsorg behandler personoplysninger om dig som led i centrets aktiviteter i 

forhold til sundhed, ældrepleje, madservice, arbejdsgiverforhold og myndighed, f.eks. i forbindelse med 

din ældrebolig eller hjemmehjælp eller hvis du er ansat hos os. Vi behandler også personoplysninger i 

forbindelse med statistiske analyser. 

Behandlingen af dine data sker f.eks. - men ikke nødvendigvis kun - når vi er pålagt  

 

• Sagsbehandling 

• Dokumentation af udført hjælp, pleje og træning 

• Rådgivning og støtte 

• Myndighedsafgørelser 

• Forebyggende indsatser indenfor skole- og samfundssundhed 

• Administration 

• Sygeplejeindsatser 

Visse billeder er også personoplysninger, og vi bruger billeder til bl.a. dokumentation af træning, 

præsentation af dig, hvis du er medarbejder, og vi tager ofte billeder fra fester og udflugter, der bliver 

brugt til at hjælpe med fastholdelsen af dine minder, hvis du bor i et af kommunens tilbud. 

 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger typisk af: 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra b (den dataansvarliges forpligtelse i henhold til loven) 

 

Herudover kan vi have lov til at behandle personoplysninger ud fra følgende lovgrundlag: 

• Forordningens artikel 6, stk. 1, litra a (dit samtykke) 

• Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af en kontrakt) 

• Forordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) 



• Forordningens artikel 6, stk. 1, litra d (beskyttelse af dine helbreds- og økonomiske interesser) 

• Forordningens artikel 6, stk. 1, litra e (samfundsinteresse og offentlig myndighedsudøvelse) 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra a (dit samtykke) 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra b (den dataansvarliges forpligtelser og specifikke rettigheder) 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra c (beskyttelse af dine helbreds- og økonomiske interesser) 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra e (offentliggjorte oplysninger) 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (fastlæggelse af retskrav) 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra g (væsentlige samfundsmæssige interesser) 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra h (vurdering af erhvervsevne og social-/sundhedsomsorg) 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra i (samfundsinteresser på folkesundhedsområdet) 

• Forordningens artikel 9, stk. 2, litra j (forskning, statistik og arkivering) 

• Persondatalovens kapitel 4 (behandling af oplysninger) 

• Persondatalovens kapitel 6 a (TV-overvågning) 

 

4.4.4.4. Kategorier af personoplysningerKategorier af personoplysningerKategorier af personoplysningerKategorier af personoplysninger    

Som led i din nuværende eller tidligere forbindelse med Center for Sundhed og Omsorg, behandler vi 

oplysninger om dig. Det, at man er medlem af en fagforening, har helbredsmæssige udfordringer eller f.eks. 

har en anden etnisk baggrund er såkaldt følsomme personoplysninger i databeskyttelseslovgivningens 

forstand (artikel 9). Det betyder, at de fleste af de oplysninger, som Sundhed og Omsorg behandler om dig 

er følsomme, fordi det f.eks. kan udledes af vores behandling af dine oplysninger, at du er syg eller 

lignende. 

Afhængigt af hvilken afdeling i Sundhed og Omsorg, du er i kontakt med, kan vi have brug for at behandle 

følgende personoplysninger om dig - ikke alle vil være relevante for den type kontakt, vi har med dig, så se 

blot bort fra dem: 

• Personnummer 

• Stamdata, herunder dit navn, privatadresse, private telefonnumre, e-mailadresse, kontonummer (vi ser 

det sommetider, men vi beder ikke selv om det), hus- og civilstand, flytningshistorik samt evt. statistik 

• Hvornår du har været i telefonisk eller elektronisk kontakt med Sundhed og Omsorg, og hvorfor 

• Hvilke elektroniske breve, du har modtaget fra Sundhed og Omsorg, samt hvilke breve, du har læst 

• Oplysninger om dine økonomiske, helbredsmæssige, sociale og familiemæssige forhold 

• Hvilke ydelser du får/har fået 

• Hvilke kurser, tilbud og arrangementer, du har været tilmeldt, frameldt og har deltaget i 

• Ydelsesstatistikker 

• Oplysninger om tests (hvis du f.eks. har deltaget i et trænings- eller udredningsforløb, hvori tests blev 

anvendt) 

• Din brug af hjælpemidler 

  

I særlige tilfælde behandler vi yderligere oplysninger om dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at du 

har/har haft brug for tandlægebistand eller ansøger om bil: 

• Biometriske oplysninger i form af tandaftryk/tandkort 

• Strafbare forhold 

 

Ovenstående oplysninger indgår som hovedregel kun i enkelte sager. Hos tandlægen er tandkortet dog en 

del af journalføringen. 



5.5.5.5. Modtagere eller kategorier af modtagereModtagere eller kategorier af modtagereModtagere eller kategorier af modtagereModtagere eller kategorier af modtagere    

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, når det er nødvendigt 

eller hensigtsmæssigt for dig: 

• Sygehusene, via MedCom, som er et lukket kommunikationssystem 

• Behandlere, f.eks. læger/speciallæger 

• Danmarks Statistik 

• Struer Byarkiv (en del af Rigsarkivet) 

• Eksterne samarbejdspartnere, f.eks. Center for Tandregulering 

• Partsrepræsentanter, f.eks. en advokat eller bisidder, der handler på dine vegne 

• Uddannelsesinstitutioner og eksterne undervisere 

• Politi, domstole og domstolslignende organer 

• Kommunens eksterne revisorer 

• Rådgivere, f.eks. anden aktør, psykolog, konsulentvirksomheder eller lignende, hvis det er 

nødvendigt for at hjælpe dig 

• Center for Sundhed og Omsorgs databehandlere: 

o TKC Mad A/S 

o Det Danske Madhus, Silkeborg 

o EG Kommuneinformation A/S - Netforvaltning Sundhed 

o Struer Fysio- og Fodterapi 

o IT Relation - TK2, som er den elektroniske patientjournal hos tandplejen 

o KMD - Omsorg, Tandpleje, Nexus, Doc2Mail og Opus 

o Privathjælpen 

o Kvalicare ApS 

o BDO International – statsautoriserede revisorer 

o Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S 

• Børne- og Socialministeriet samt underliggende enheder 

• Sundheds- og Ældreministeriet samt underliggende enheder 

• Undervisningsministeriet og underliggende enheder, herunder uddannelsesinstitutioner 

• Arbejdsmedicinsk klinik 

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES 

• Modparter i klagesager, f.eks. advokater eller lignende 

• Andre aktører/eksterne samarbejdspartnere, f.eks. konsulenter og frivillige 

• Private virksomheder mv., der medvirker til at løse Sundhed og Omsorgs opgaver 

• CVR-registeret (offentligt tilgængelig kilde) 

• Andre offentlige myndigheder, f.eks. SKAT 

• Tolke 

• Udbetaling Danmark 

• Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto 

• Styrelsen for Patientsikkerhed (indberetning af utilsigtede hændelser) 

• Fritvalgsleverandører 

• SU-styrelsen 

6.6.6.6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationerOverførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationerOverførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationerOverførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer    

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.  



7.7.7.7. Hvor dine personoplysninger stammer fraHvor dine personoplysninger stammer fraHvor dine personoplysninger stammer fraHvor dine personoplysninger stammer fra    

Vi behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig selv og eventuelt fra dine 

pårørende. Herudover modtager vi nogle gange oplysninger fra: 

• Børne- og Socialministeriet samt underliggende enheder 

• Undervisningsministeriet og underliggende enheder, herunder uddannelsesinstitutioner 

• SKAT 

• Politiet 

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

• Forsikringsselskaber 

• Ankestyrelsen 

• Læge/speciallæge eller anden behandler, f.eks. psykolog, fysioterapeut 

• Arbejdsmedicinsk klinik 

• Andre aktører/eksterne samarbejdspartnere, f.eks. konsulenter  

• CVR-registeret (offentligt tilgængelig kilde) 

• Andre offentlige myndigheder, f.eks. Statsforvaltningen og sygehusene 

• Udbetaling Danmark 

8.8.8.8. Opbevaring af Opbevaring af Opbevaring af Opbevaring af dine dine dine dine personoplysningerpersonoplysningerpersonoplysningerpersonoplysninger    

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Der er 

forskellige krav alt efter, hvilke grunde der er til kommunens behandling af dine oplysninger. Dog kan vi 

oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på arkiveringslovens bestemmelser, når vi skal fastlægge, hvor længe dine 

oplysninger vil blive opbevaret. 

9.9.9.9. Automatiske afgørelser, herunder profileringAutomatiske afgørelser, herunder profileringAutomatiske afgørelser, herunder profileringAutomatiske afgørelser, herunder profilering    

Center for Sundhed og Omsorg anvender ikke automatiske afgørelser i forbindelse med behandling af dine 

oplysninger.  

10.10.10.10. Retten til at trække samtykke tilbageRetten til at trække samtykke tilbageRetten til at trække samtykke tilbageRetten til at trække samtykke tilbage    

Hvis du har afgivet samtykke, har du 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 punkt 1.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 

personoplysninger på baggrund af det samtykke, du tidligere har givet, og op til tidspunktet for 

tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

11. 11. 11. 11. Dine rettighederDine rettighederDine rettighederDine rettigheder    

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

om dig.   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)Ret til at se oplysninger (indsigtsret)Ret til at se oplysninger (indsigtsret)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)Ret til berigtigelse (rettelse)Ret til berigtigelse (rettelse)Ret til berigtigelse (rettelse)    

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



Ret til sletningRet til sletningRet til sletningRet 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 behandlingRet til begrænsning af behandlingRet til begrænsning af behandlingRet 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 indsigelseRet til indsigelseRet til indsigelseRet til indsigelse    

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

Ret tiRet tiRet tiRet til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)l at transmittere oplysninger (dataportabilitet)l at transmittere oplysninger (dataportabilitet)l 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. 

11112222. Klage til Datatilsynet . Klage til Datatilsynet . Klage til Datatilsynet . 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 

 


