
 

Samtykkeerklæring 

Jeg erklærer ved min underskrift på denne erklæring, at Frederiksberg Kommune må indhente 
mine personlige indkomstoplysninger for 2018 til brug for beregning af tilskud til skolemad for: 
 
 
Barnets navn:  …………………………………………………………….. 
 
 
Barnets skole og klasse: …………………………………………………………….. 
 
 
Mit navn:  …………………………………………………………….. 
 
 
Min adresse:  …………………………………………………………….. 
  
 
Dato:…………………… 
 
 
 
Underskrift:  …………………………………………………………….. 
 
 
Blanketten udskrives og udfyldes. Blanketten skal derefter sendes til skolemad@frederiks-
berg.dk 
 
Du kan scanne det udfyldte og underskrevne dokument og vedhæfte det i en mail til skole-
mad@frederiksberg.dk. Du kan også tage et billede af det udfyldte dokument med fx din telefon 
og sende billedet i en mail til skolemad@frederiksberg.dk 
 
Du skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden for din ansøgning om tilskud til skolemad 
vil blive forlænget, når vi skal kontrollere flere personers indkomst.  
 
Venlig hilsen 
 
 
Skoleafdelingen, Frederiksberg Kommune 
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Sådan behandler vi dine personoplysninger 
 
I forbindelse med ansøgning om tilskud til skolemad til et barn på din adresse behandler Fre-
deriksberg Kommune personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for.  
 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 

 Kontrol af årsindkomsten for 2018 til beregning af tilskud til skolemad til et barn på 
samme adresse som din. 

 

Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger 
Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, 
litra a,  databeskyttelsesloven § 11 om brug af CPR-nummer.  Vi behandler personoplysninger 
om dig i kategorien almindelige personoplysninger. 
 

Modtagere eller kategorier af modtagere  
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. 
 

Opbevaring af dine personoplysninger 
De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig er omfattet af kommunens jour-
naliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, 
medmindre andet følger af gældende lovgivning. 
 

Tilbagetrækning af samtykke 
Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til skolemad@frederiks-
berg.dk.  Trækkes samtykket tilbage, vil vi ikke fremadrettet behandle personoplysningerne til 
de angivne formål. En tilbagetrækning af samtykket berører ikke brugen af personoplysninger, 
som allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen. 
 

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og 20-21 en række rettigheder i for-
hold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette hen-
vendelse om: 

 Ret til at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse 
 Ret til indsigt i behandlingen af dine personoplysninger 
 Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger 
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 I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine per-
sonoplysninger  

 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Frederiksberg Kommunes behandling af 
dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger: Borgergade 28. 5., 1200 Køben-
havn K,  Tlf. 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk. 
 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, via mail på data-
beskyttelse@frederiksberg.dk, eller via brev til Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg, 
att.: databeskyttelsesrådgiver 
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