Brøndby Kommunes behandling af dine personoplysninger
Her forklarer vi, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger. Det gælder de informationer vi har om
dig. Du kan også læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og få rettet forkerte oplysninger.
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR: 65113015
Mail: brondby@brondby.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver Marianne Bo Krowicki, på e-mail dpo@brondby.dk eller telefon 43 28 28 28
Ønsker du at kontakte os pr. brev, kan du sende det til Brøndby Kommune, Park Allé 160, 2605 Brøndby,
att. ’databeskyttelsesrådgiveren’

Formålet og lovgrundlaget for at vi behandler dine oplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


Behandling af ansøgning om plads i dagtilbud og SFO samt ansøgning om økonomisk fripladstilskud

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger


Dagtilbudslovens kapitel 4

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Navn, adresse og andre kontaktoplysninger, cpr.nummer, indkomstoplysninger, civilstand, sprog og
oplysninger afgivet af dig selv

Modtagere af dine oplysninger
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:






SKAT
Andre kommuner
Andre offentlige myndigheder
KMD som er databehandler på vegne af Brøndby Kommune
A-kasser
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Overførsel til tredjelande
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS:

Hvor henter vi oplysninger om dig
Personoplysningerne indsamles fra den digitale ansøgningsblanket, cpr-registreret, Skat, andre kommuner,
A-kasser og andre forvaltninger i kommunen. Til brug for din sag kan vi have behov for at indhente
yderligere oplysninger fra andre myndigheder eller fælles registre.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger
Vi gemmer dine oplysninger så længe, der foregår sagsbehandling, eller der er et samarbejde mellem dig og
Brøndby Kommune. Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, lukkes sagen. Efter en lovbestemt
arkiveringsperiode på 5 år, slettes dine og dine børns oplysninger helt, eller de overføres til Statens Arkiver
jf. Arkivloven.

Automatiske afgørelser
I forbindelse med din ansøgning om økonomisk fripladstilskud, vil der i langt de fleste tilfælde blive truffet
en automatisk afgørelse ud fra de indkomstoplysninger som er hentet automatisk hos Skats
indkomstregister eller de indkomstoplysninger du selv afgiver.
Du modtager en afgørelse om hvorvidt du er bevilget økonomisk fripladstilskud til dit barn/børn og hvor
meget din fremtidige egenbetaling vil være. Din økonomiske friplads vil blive genberegnet hver måned og
der vil ligeledes blive foretaget en årsomberegning. En genberegning eller en årsomberegning, kan medføre
en regulering af dit tilskud.
Hvis din indkomst har været højere end dét du ansøgte med, skal du betale for meget udbetalt tilskud
tilbage eller Brøndby Kommune skal tilbagebetale dig, såfremt din indkomst har været lavere end ansøgt.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores opbevaring og
behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig samt en række
yderligere oplysninger
 Hvis du har afgivet samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du
vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere afgivne samtykke frem til tidspunktet, hvor du
trækker det tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette
tidspunkt.
 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
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 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning sker.
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger, 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.
Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.
Har du spørgsmål, kan du skrive til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver på e-mail dpo@brondby.dk eller telefon 43 28 28 28
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