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Samtykkeerklæring   

Samtykkeerklæring vedrørende udveksling af oplysninger mellem Center for Dagtilbud og Skole, 

institution/SFO og andre relevante fagpersoner. 

For at vi bedst muligt kan vurdere ansøgningen om socialpædagogisk friplads er det vigtigt, at vi kan udveksle 

relevante oplysninger om barnets trivsel og udvikling samt jeres økonomiske situation.   

Jeg giver samtykke til, at Center for Dagtilbud og Skole udveksler relevante oplysninger med: 

 Skolen/institutionen 
(sæt kryds).  

 Børne- og ungepsykiatrisk afdeling  
(sæt kryds).  

 Borgerservice/Opkrævningen (familiens økonomiske forhold):__Center for x______________ 
(sæt kryds). 

 Udveksling af oplysninger med andre faggrupper:_____________________________________ 
(sæt kryds).                                                                        

 

Ifølge databeskyttelsesforordningen og forvaltningsloven skal du som forældremyndighedsindehaver som 

udgangspunkt give samtykke til at personlige og personfølsomme oplysninger må deles. Det skriftlige 

samtykke skal sikre, at du ved, hvem der kan blive udvekslet oplysninger mellem. Det er kun oplysninger, der 

er relevante for sagsbehandlingen, der må udveksles. De medarbejdere der udveksler oplysninger, har 

tavshedspligt i forhold til oplysningerne.  

Ved din underskrift accepterer du, at Center for Dagtilbud og Skole må behandle oplysninger om barnet i den 

udstrækning, som er beskrevet ovenfor samt behandle oplysninger om familiens økonomiske forhold. 

Der gøres desuden opmærksom på, at du har oplysningspligt, hvilket betyder at du, hvis der sker ændringer i 

din økonomiske situation, er forpligtet til at oplyse dette til kommunen. 

Barnets navn 
 

 

Institution/SFO  

 

Navn 
Forældre/værge/fuldmagtsindehaver 

 

Adresse  

Postnummer  

By  

Dato for underskrift og 
underskrift 

 

 

Samtykkeerklæring skal sendes digitalt til Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole ved at skrive 

adressen horsholm.dk/senddigitalpost i din browser. 
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Oplysninger om behandlingen af dine data 

Lovgrundlag for behandlingen 

Der er tale om personoplysninger, som behandles efter persondataforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.  

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.  

Ansvarlig 

Oplysningerne indsamles af Hørsholm Kommune, som er dataansvarlig. Hørsholm Kommune er derfor ansvarlig for 
indsamling, opbevaring og beskyttelse af oplysningerne.  

Hørsholm Kommune kan kontaktes på tlf. 4849 0000 eller via Digitalpost: 
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21137 
 

Kontakt til kommunens databeskyttelsesrådgiver 

Hørsholm Kommune har to databeskyttelsesrådgivere, som du kan kontakte om dine rettigheder i henhold til 
databeskyttelseslovgivningen. Databeskyttelsesrådgiverne kan kontaktes på: 
Telefon: 4849 0000 E-mail: DPO-kommunen@horsholm.dk 
Digitalpost: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21137. Vi opfordrer til, at du bruger 
Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger. 
 
Formålet med behandlingen 

Oplysningerne indsamles alene til det formål, der oplyses i samtykket. Oplysningerne anvendes ikke til andet end det 
formål, der er oplyst.  

Behandlingens varighed 

Oplysningerne vil blive slettet så snart der ikke længere er et behov for dem. Hvor længe der er behov for at opbevare 
oplysningerne vurderes hovedsageligt ud fra, om barnet har en interesse i senere at få oplysningerne udleveret, om 
oplysningerne har tjent deres formål, slutdatoen for barnets tilknytning til institutionen, samt hvor længe oplysningerne 
anvendes arbejdsmæssigt i Familiehuset.  

Dine rettigheder 

Du kan til enhver tid benytte dig at de rettigheder, der følger af lov, herunder blandt andet ret til indsigt. Rettighederne 
udøves ved at kontakte institutionen eller databeskyttelsesrådgiveren. 

Har du skiftet mening? 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til Familiehuset og bede om at få dit 
samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både mundtligt og skriftligt.  

At samtykket trækkes tilbage, berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er foretaget indtil 
tilbagetrækningen af samtykket. 

Vil du klage? 

Eventuelle klager kan indsendes til Datatilsynet. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside eller på 
følgende link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/ 
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