SÅDAN PASSER
VI PÅ DINE DATA

Sådan håndterer vi dine personlige
oplysninger, når den nye EU-persondataforordning træder i kraft til maj
2018.

Som borger er det trygt at vide, at der
bliver passet på dig og dine personoplysninger. Derfor vil vi orientere om, hvordan vi behandler dine data, når den nye
persondataforordning træder i kraft. Den
nye lov skærper nemlig reglerne i forhold
til at beskytte borgernes data. Data og
personoplysninger kan være alt fra alder,
køn, adresse og cpr-nummer til politisk
overbevisning eller helbredsmæssige
forhold.

Hvordan behandler vi dine
oplysninger?

Når vi skal behandle din sag, er det forskelligt, hvilke oplysninger vi skal bruge,
for at behandle lige netop din sag. Dog
håndterer vi alle oplysninger ud fra god
databehandlingsskik, så vi
•

•

•

indsamler kun de nødvendige, relevante og tilstrækkelige oplysninger,
digitalt såvel som fysisk, som vi skal
bruge for at behandle din sag.
oplyser dig om, hvilket formål vi skal
bruge oplysningerne til, informerer
dig om, at behandlingen foregår, og
om der er andre parter i sagen, fx
SKAT.
gør det tydeligt, hvem vi er (fx ved at
vise kommunelogo i breve m.v.)

•
•
•

gemmer ikke dine oplysninger til senere brug, til andre formål eller sager.
sletter og/eller anonymiserer dine
oplysninger, når vi ikke længere skal
bruge dem.
opbevarer dine oplysninger i sikre
it-systemer og låste arkiver.

Hvad har du krav på at vide?

• Du har ret til at få indsigt i oplysninger
om dig selv. Hvis vi har oplysninger,
som ikke er korrekte, har du ret til indsigelse, så fejlen kan rettes.
• Du har ret til at vide, hvis vi indhenter
oplysninger om dig.
• Du har ret til at tilbagekalde et samtykke.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du
velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver
Susanne
Wærling på mail dbr@soroe.dk
Hvis din henvendelse indeholder
personlige oplysninger, bør du kontakte
databeskyttelsesrådgiveren via din
digitale postkasse.
Vi henviser også til Datatilsynets hjemmeside
for
en
mere
generel
datapolitik https://www.datatilsynet.dk

