Oplysninger om vores behandling af
dine personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Jammerbugt Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har
modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
CVR-nr.: 29189439
Telefon: 7257 7777
Mail: raadhus@jammerbugt.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller vores sikkerhedsrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller sikkerhedsrådgiver på følgende måder:
• På e-mail: dpo@jammerbugt.dk
• På telefon: 7257 7777 (og spørge efter sikkerhedsrådgiveren eller DPO’en)
• Ved brev: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro. Att.: DPO.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger
Vi behandler dit barns – eller hvis du er 15 år og derover - dine personoplysninger med det
formål at teste, om barnet eller du er smittet med coronavirus/COVID-19. Det gør vi for at
få viden om smitterisikoen og mulig smittespredning som et led i sundhedsmyndighedernes indsats for at overvåge og hindre smittespredning.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
- Sundhedsloven, kap. 5, § 15
- Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a
- Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a
- Databeskyttelseslovens §11, stk. 1

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dit barns eller dit:
•
•
•
•
•

Navn
Telefonnummer
Personnummer
Resultat af test (positiv/negativ)
Oplysninger om komplikationer (fx næseblod)

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver dit barns eller dine personoplysninger (over 15 år) til følgende relevante
sundhedsmyndigheder:
• Sundhedsdatastyrelsen
Dine oplysninger vil indgå som ikke-personhenførbar statistik til følgende modtagere:
• Statens Serum Institut
I Jammerbugt Kommune er det kun ansatte, som arbejder med det sagsområde, som din
sag vedrører, der har adgang til dine oplysninger. Alle ansatte i kommunen har desuden
tavshedspligt.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år.

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet/berigtiget. I de fleste tilfælde skal
du dog være opmærksom på, at vi som kommune alene kan tilbyde at tilføje dine eventuelle rettelser/bemærkninger på sagen, hvis du ikke er enig i de oplysninger, vi har registreret.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har 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 legitime eller lovlige behandling
af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én
dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder og om Jammerbugt Kommunes behandling af personoplysninger på: www.jammerbugt.dk.

