Opbevaring af persondata
For at kunne opretholde vores forpligtigelser ud fra Dagtilbudsloven har vi brug for at behandle personoplysninger om
dig og dit barn.
Omkring barnet:
•
•
•
•

Navn og cpr.nr. for registrering hos os og kommunen
adresse som kontaktoplysninger
billeder vi tager – lægges på hjemmeside og facebook, hver med særskilt tilladelse fra dig
Samt evt. andre personoplysninger, der er af betydning for barnet, det være sig f.eks. helbredsoplysninger, etnisk
oprindelse, mm. til opfyldelse af dagtilbudsloven

Omkring barnets forældre/værger:
•
•
•

Navn og cpr.nr. for registrering af barnet hos os og kommunen
Adresse, mobilnr., e-mailadresse, arbejds-/studieplads som kontaktoplysning
Samt evt. andre personoplysninger, der er af betydning for dit barn. Givet af dig selv eller af Thisted kommune
med din viden.

Personoplysningerne, der behandles, kan være oplysninger af personfølsom karakter, som i den konkrete situation måtte
være af relevans, ifølge dagtilbudsloven for opfyldelse af formålet med databehandlingen.
Behandlingen af dine personoplysninger vil kunne foregå under anvendelse af elektroniske og manuelle midler. Denne
behandling involverer bl.a. overførsel, registrering, opbevaring, udskrift og sletning.
Formål
Dine oplysningerne indsamles og behandles til brug for at dit barn er indskrevet i Josva
Dataansvarlig og databehandlere
Josva er Dataansvarlig og oplysningerne behandles af denne i henhold til formålet.
Videregivelse af dine personoplysningerne
Dine personoplysninger vil kun være tilgængelige for relevante, og særligt udpegede personer hos den Dataansvarlige,
og vil kun blive overført til andre end disse, hvis det er påkrævet i henhold til formålet eller lovgivning.
Mine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få oplysninger fra den Dataansvarlige om, hvilke oplysninger der opbevares og
behandles og andre vigtige forhold, som relaterer sig til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med
dansk lovgivning.
Du er desuden berettiget til at anmode om, at dine personoplysninger slettes hos den Dataansvarlige, hvorefter der vil
ske en konkret vurdering af din anmodning.
Den Dataansvarlige beholder dine personoplysninger i op til 5 år efter dit barn er stoppet. Dine personoplysninger kan
beholdes længere, hvis der er opstået et retskrav.
Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke.
Lovgrundlag
Behandling af personoplysninger sker med hjemmel i 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.

