Vi passer godt på dine
personoplysninger

Mariagerfjord Kommune har registreret personoplysninger om dig. Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at give dig en række oplysninger om denne registrering. Du får denne flyer til orientering og du skal ikke foretage dig noget.

Hvad har vi registreret om dig?
Det er forskelligt hvilke personoplysninger, vi
registrerer om dig - men det er typisk personlige
oplysninger såsom CPR-nummer, navn, og adresse.
Du kan altid spørge medarbejderen, der udleverer
flyeren, hvad der bliver registreret.
Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger følger af enten dagtilbudsloven,
folkeskoleloven, lov om social service eller
sundhedsloven. Vi behandler dine personoplysninger
for at kunne løse de opgaver, vi har som offentlig
myndighed.
Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer alle personoplysninger efter kravene i
databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen.
Det betyder med andre ord, at vi passer godt på dine
personoplysninger.
Hvilke rettigheder har du?
Du har nogle rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig:


Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi
har om dig - for eksempel hvad oplysningerne
skal bruges til, hvem modtagerne af
oplysningerne er, og hvor oplysningerne
stammer fra.



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



Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet
oplysninger om dig selv.



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

Du kan læse mere om dine rettigheder via
www.datatilsynet.dk
www.mariagerfjord.dk/kommunen/databeskyttelse

Du kan kontakte os
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har
spørgsmål, kan du kontakte os:


Ved digital post i din E-boks eller via e-mail:
raadhus@mariagerfjord.dk



På telefon: 97 11 30 00



Ved brev: Mariagerfjord Kommune, Nordre
Kajgade 1, 9500 Hobro

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver
Du har også mulighed for at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver (DPO) - det kan for
eksempel være, du har brug for yderligere vejledning
eller at du mener, der er noget, DPO’en skal kende
til.
Mariagerfjord Kommunes databeskyttelsesrådgiver
kan kontaktes på dbr@mariagerfjord.dk

Kan du klage?
Ja, du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds
med den måde, vi behandler dine personoplysninger
på. Du kan se mere på www.datatilsynet.dk

