Vi passer på dine personoplysninger
Gribskov Kommune beskytter dit privatliv, når du er i kontakt med kommunen.
Når vi modtager personlige oplysninger om eller fra dig, sørger vi for at beskytte
oplysningerne, så de ikke bliver misbrugt.
Du modtager derfor denne meddelelse med en orientering om, hvordan vi beskytter
oplysningerne.
Efter loven skal vi oplyse dig om:
1. Kommunen er den data-ansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver
3. Formål med og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger
4. Kategorier af personoplysninger
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
7. Opbevaring af dine personoplysninger
8. Retten til at trække samtykke tilbage
9. Dine rettigheder
10. Klage til Datatilsynet
Du kan finde en uddybning af oplysningerne i vedlagte bilag.

Med venlig hilsen
Gribskov Kommune
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BILAG 1: Orientering efter databeskyttelsesforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om
ophævelse af direktiv 95/46/EF.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? Gribskov Kommune
er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig. Vores kontaktoplysninger er: Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200
Helsinge. Cvr.nr. 29188440 Telefon: 72496000. Email: gribskov@gribskov.dk
bemærk at dette ikke er en sikker mail. Hvis du vil sende sikker post til
kommunen, skal du sende det via digital post. Det anbefales altid at sende sikkert,
når der er personfølsomme oplysninger i brevet.
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren Hvis du har spørgsmål
til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver
ved at sende en e-mail til dpo@gribskov.dk
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Kommunal børne- og
ungdomstandpleje, Omsorgstandpleje, Specialtandpleje, Socialtandpleje.

Hjemlen til at vi behandler dine personoplysninger i tandplejen for børn og unge og i
omsorgstandplejen er:
• Sundhedsloven afsnit III kapitel 5, 8 og 9, herunder § 15, hvorefter behandling
alene må indledes eller fortsættes med patientens informerede samtykke,
sammenholdt med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra samt
artikel 9, stk. 2, litra a.
• Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1077 af 30. juni 2020 – herunder vejledning om
omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje nr. 9660 af 29. september
2020.
• Lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018 om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kap 6, § 24.
• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (behandling af cpr. nr. til brug for entydig
identifikation)
• Bekendtgørelse 493 8. juni 1994 om kommunal tandpleje §13, til at fastsætte
regler om indberetning af tandsundhed.
• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (behandling af cpr. nr. til brug for entydig
identifikation)
Hjemlen til at vi behandler dine personoplysninger i specialtandplejen er:
• Sundhedsloven afsnit III kapitel 5, 8 og 9, herunder § 15, hvorefter behandling
alene må indledes eller fortsættes med patientens informerede samtykke,
sammenholdt med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra samt
artikel 9, stk. 2, litra a.
• Bekendtgørelse om tandpleje nr. 1077 af 30. juni 2020 – herunder vejledning om
omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje nr. 9660 af 29. september
2020.
• Lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018 om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kap 6, § 24.
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•
•

Bekendtgørelse 493 8. juni 1994 om kommunal tandpleje §13, til at fastsætte
regler om indberetning af tandsundhed.
Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (behandling af cpr. nr. til brug for entydig
identifikation).

4. Kategorier af personoplysninger Vi behandler følgende kategorier af
personoplysninger om dig eller dit barn:

Ved patienter under 18 år behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om
forældremyndighedsindehaver:
•Navn, adresse, og telefonnummer
•Oplysning om forældremyndighed
•Cpr. nr. til brug for entydig identifikation samt opslag i f.eks. i KMD i forbindelse med
identificering af forældremyndighed
•Samt eventuelle helbredsmæssige oplysninger, hvis relevant for behandlingen af
barnet.
I omsorgstandplejen behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om
visiterede borger:
•Navn, adresse, og telefonnummer
•Cpr. nr. til brug for entydig identifikation samt opslag i f.eks. i KMD
•Samt eventuelle helbredsmæssige oplysninger, hvis relevant for behandlingen af
borgeren.
I specialtandplejen og socialtandplejen behandler vi følgende kategorier af
personoplysninger om indmeldte borger:
•Navn, adresse, og telefonnummer
•Cpr. nr. til brug for entydig identifikation samt opslag i f.eks. i KMD
•Samt eventuelle helbredsmæssige oplysninger, hvis relevant for visitation af borgeren.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere Vi videregiver eller overlader dine
eller dit barns personoplysninger til følgende modtagere:
•
•
•
•
•
•

Medarbejdere i Børnesundhed i Gribskov Kommune
Medarbejdere i andre enheder (Børneområdet, Ældreområdet,
Voksenområdet) i Gribskov Kommune
Specialtandplejen i Gentofte Kommune (specialtandplejepatienter)
Tandplejen i Gentofte og Hillerød (ved henvisning til narkosebehandling)
Privat tandlægepraksis (når I har foretaget valg af privatpraktiserende
tandlæge)
Andre kommuners børne- og ungdomstandpleje (når I fraflytter og beder os
sende journalen til tilflytterkommunen).

6. Hvor personoplysningerne stammer fra
• KMD-ELEV (børn)
• Nexus (omsorgstandplejepatienter).
7. Opbevaring af dine personoplysninger Vi opbevarer dine oplysninger så
længe det er nødvendigt for vores myndighedsbehandling eller opfyldelsen af
anden lovgivning.
8. Retten til at trække samtykke tilbage
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Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke fra dig, kan du til
enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på
de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du trækker dit
samtykke tilbage, vil behandlingen af dine personoplysninger stoppe, medmindre
Gribskov Kommune er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen
eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i
henhold til lovgivningen.
Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som
er sket forud for tilbagekaldelsen.
9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores
behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du
kontakte os.
• Du har ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de
oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
• Du har ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger
om dig selv rettet.
• Du har ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet
oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle
sletning indtræffer.
• Du har ret til begrænsning af behandling: Du har i 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.
• Du har ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod
vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre
indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
• 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.
10. 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.
Med venlig hilsen
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
Telefon: 72 49 60 00
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