Sådan behandler vi dine personoplysninger

I forbindelse med samarbejde mellem skoler/dagtilbud, forældre og Fællesrådgivningen for
Børn og Unge i Frederiksberg Kommune, behandler vi personoplysninger om dig og dit barn,
som vi er dataansvarlig for.
Fællesrådgivningen består af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familie- og Un
gerådgivningen (FUR), som yder uafhængig rådgivning vedrørende børn og unge fra 0-25 år.
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Indgåelse af samarbejde med foræl
dre/barnet/den unge, lovpligtig journalisering samt samarbejde med pædagogiske tilbud. Op
lysningerne kan også blive behandlet i kontroløjemed internt i kommunen for at sikre korrekt
sagsbehandling og intern ledelsesinformation, således at vi sikrer, at kommunen yder målrettet
tilbud og støtte, som I har behov for. Derudover kan anonymiserede data blive brugt til at
skabe generel viden om børns trivsel og udvikling i kommunen og kan indgå i forskningspro
jekter efter konkret aftale med Fællesrådgivningen for Børn og Unge.

Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:
•
•
•

Almindelige personoplysninger (fx navn og kontaktoplysninger)
Følsomme personoplysninger (helbredsoplysninger om barnet/den unges trivsel)
CPR-nummer (for sikre entydigt identifikation og sikker brevforsendelse).

Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1,
litra e (myndighedsopgave), artikel 9, stk. 2 om behandling af følsomme personoplysninger.
Som lovhjemmel henviser vi til ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og an
den specialpædagogisk bistand”, ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bi
stand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen”, samt Servicelovens § 11, stk. 14+7, §52, stk. 3 samt §86 stk 2.
For behandlingen af CPR-nummer er vores retsgrundlag databeskyttelsesloven § 11.

Modtagere af oplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder i det omfang, de har et
berettiget behov. Hvis vi sammen med forældre og barnet/den unge indgår i et konkret samar
bejde med fx Familieafdelingen i Frederiksberg Kommune eller Børne- og ungdomspsyki
atrien, vil vi videregive personoplysninger om dig og dit barn, i det omfang, det er nødvendigt.

Vi kan modtage oplysninger om dig fra andre
Frederiksberg Kommune kan modtage oplysninger fra andre myndigheder, i det omfang vi har
et berettiget behov, som relaterer sig til formålet beskrevet øverst i denne privatlivspolitik. Det
kan for eksempel være, hvis du er flyttet til kommunen, eller vi modtager en henvendelse fra
Region/Sundhedssektor. Når vi modtager oplysninger fra tredjeparter, behandler vi dem på
samme måde som øvrige oplysninger beskrevet i denne privatlivspolitik.

Opbevaring af dine personoplysninger
Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid vi har brug for dine
personoplysninger for at kunne varetage vores myndighedsopgaver. Når vi ikke har brug for
dine oplysninger længere, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i. Oplysningerne vil
efter en vis periode enten blive slettet eller blive overført til Stadsarkivet, i overensstemmelse
med regler i arkivloven.

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
I visse tilfælde ret til berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af dine per
sonoplysninger

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi be
handler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatil
synet.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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