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IKT Specialrådgivning  
Kommunikationscentret  
Center for Specialundervisning 

                                    

Samtykke til indhentning og videregivelse af personoplysninger 

  
Undertegnede giver hermed samtykke til at Kommunikationscentret CSU Holbæk indhenter, 
registrerer og videregiver relevante oplysninger fra og til: 
 

 Navn 
  

cpr. nr.  dato 

 

Adresse 
 

Postnr. og by  
 
 

 
 

  
Sæt kryds 

 
Kommune 

 
 
 

 
Handleplan/journalnotat fra jobcentret, hjælpemiddelafdeling og 
voksenhandicapafdeling  
 

 
Hospital/hospitalsafdelinger 
Hvilket? 
 
 

  
Genoptræningsplan, epikrise, neuropsykologisk undersøgelse, CT-/MR-
scanning 
 

  
Journalnotat fra neurologisk afdeling 
  

  
Neuropsykologisk undersøgelse  
 

 
Speciallæge 

 
         

 
Journalnotat fra eks. neurolog, øjenlæge  
 

 
Kommunal 
genoptræningsafdeling  
 

  
Journalnotat fra ergoterapeut/fysioterapeut  
 

 
Pårørende/kontaktperson 
 

 
 
 

 
Hvem: 
 

 
Skole/uddannelsessted 

 
 
 
 

 
Handleplan  
 

 
Botilbud/plejecenter 
 

 
 

 
Handleplan  

  
Andre: 
Tolk, eksterne leverandører 
(IKT-hjælpemidler) mm. 
 

 
 
 

 
Hvem:  
 

 
I forbindelse med undervisning 
 

  
Billeder, videoer, lydfiler 

 
I forbindelse med 
afprøvningsforløb 
 

  
Billeder, videoer, lydfiler, backup, lagring i Dropbox 
 

  
Adgang til Dropbox, som er oprettet og administreret af borger/værge                      
 
 
for personale på Kommunikationscentret 
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IKT Specialrådgivning  
Kommunikationscentret  
Center for Specialundervisning 

                                    

Jeg giver samtykke til at Kommunikationscentret CSU Holbæk videregiver oplysninger til  
 
                                                      sæt kryds 

 
Kommune (visiterende myndighed) 

 

 
 

 
Udredningsrapport, journalnotater, evaluering, 
hjælpemiddelanbefaling  

 

 
 
Samtykkeerklæringen gælder for mit igangværende sagsforløb på Kommunikationscentret.  
Formålet med behandlingen af oplysningerne er, at Kommunikationscentret kan tilrettelægge og gennemføre et 
udredningsforløb, som er målrettet mine behov med henblik på indsatser, der kan kompensere for min nedsatte 

funktionsevne. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.  
 
 
 
 
 

 

 ____________________________________ 
 

 ____________________________________ 

 Borger - underskrift og dato 
 
  

IKT-konsulent - underskrift og dato  

  
 

 

Information om behandling af personoplysninger 
Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager 
oplysninger om dig.  

Vi er dataansvarlige - sådan kontakter du os 

Holbæk Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget. Du finder vores 
kontaktoplysninger herunder: 
Holbæk Kommune 
Kanalstræde 2 
4300 Holbæk 
CVR-nr.: 29 18 94 47 
Telefon: 72 36 36 36  
E-mail: post@holb.dk 

Spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte vores 
informationssikkerhedskoordinator på isikkerhed@holb.dk eller 72 36 43 77 
Hvis du sender følsomme eller private oplysninger, skal du bruge din digitale postkasse på borger.dk 

  
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler personoplysninger på følgende retsgrundlag:  

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og/eller 
Lov om Social service 

 
Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger i forbindelse med dit sagsforløb. 

Modtagere af personoplysninger 

Vi videregiver dine personoplysninger til disse modtagere: Samarbejdspartnere i dit udredningsforløb, herunder 
bevilgende myndighed.  

 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF. 

mailto:post@holb.dk
mailto:isikkerhed@holb.dk
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Her stammer dine personoplysninger fra  

Oplysninger stammer bl.a. fra dig selv, sundhedspersoner og din kommune m.m.  

 
Opbevaring af personoplysningerne  
Dine oplysninger bliver opbevaret i vores fagsystem til brug for behandling af din sag.  
 
Ret til at trække dit samtykke tilbage 

Hvis du har givet samtykke til at vi må indhente oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke 
tilbage.   
Det kan du gøre ved at kontakte os. 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger op til, du 
har trukket dit samtykke tilbage. Vores behandling stopper først fra det øjeblik, hvor du trækker dit samtykke tilbage.  

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet 

I bilag 1 kan du læse om din ret til at få rettet, slettet i dine personoplysninger samt begrænsninger og indsigelser i 
forhold til behandling af personoplysninger. 

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du 
finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver 

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
Langelinie Allé 35 
2100 København Ø 
Telefonnummer – 72 27 30 02 
E-mail - dpo.holbaek@bechbruun.com 

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion, når du 
sender til DPO’en: https://dpo.bechbruun.com/holbaek 

 

 

 

Bilag 1 Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse 
Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om det, og en række yderligere informationer. 

 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med 
yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere korrekte. 

 
Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores almindelige tidsfrister for sletning.  

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

Ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt, struktureret, maskinlæsbart format og at få 
overført dem fra én dataansvarlig til en anden.  
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 
www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/
mailto:dpo.holbaek@bechbruun.com
http://www.datatilsynet.dk/

