
 
 
 
 
 
 
 

 

AcadreDocumentTitle Den AcadreDocumentDate 

Sagsnr.: AcadreCaseNumber 

Dok.nr.: 

AcadreDocumentAmountNumber 

Du har den ‗ kontaktet Egedal Kommune vedrørende ‗.  

 

Egedal Kommune forventer at behandle sagen snarest muligt. 

Sagsbehandlingen i sager om ‗ er ‗ dage. 

 

Efter persondataloven har du ret til at se de oplysninger om dig, som 

kommunen registrerer i vores it-system, og ret til at bede om, at 

eventuelle fejl i oplysningerne rettes. På bagsiden kan du læse mere om 

dine rettigheder efter persondataloven. 

 
 

 

Med venlig hilsen 
 

 

AcadreCreatorName 
 

 

 
 

 

Sagsbehandler:  

AcadreCreatorName 

Direkte tlf.: 

AcadreCreatorTelephone 

Mail: 

AcadreCreatorEmail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AcadreRecipientName 

AcadreRecipientAddress 

AcadreRecipientPostalCode AcadreRecipientCity 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon  

Mail  

Web  
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Egedal Kommunes behandling af dine personoplysninger  

I langt de fleste tilfælde behandler vi kun de personoplysninger, som du selv har oplyst til kommunen. Hvis vi behandler 

personoplysninger om dig, som vi har modtaget fra en anden, vil vi gøre dig særskilt opmærksom på det1. 

 

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne varetage kommunens opgaver i forbindelse med kommunens forpligtelser inden 

for beskæftigelsesområdet, herunder forsørgelsesydelser. 
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e 

samt i visse tilfælde artikel 9, stk. 1, litra b og/eller litra f og/eller litra g og artikel 10 jf. artikel 6. stk. 1, litra e og den til hver tid 

gældende lovgivning i Jobcenterregi. 

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger jf. artikel 6, herunder navn, cpr. 

nummer, familie og bopælssamling. Derudover særlige kategorier af personoplysninger om bl.a. økonomi, fagforeningsforhold, 

helbredsmæssige oplysninger, ansættelsesforhold, ledighedshistorik, straffedomme og lovovertrædelser.  

 

Hvis det er nødvendigt for behandlingen af din henvendelse/sag, kan det forekomme, at vi videregiver dine personoplysninger til 
Andre forvaltninger i Kommunen, Advokater, Alment praktiserende læger og speciallæger, Andre kommuner, Andre myndigheder, 

der medvirker i arbejdsmarkedsrettede ordninger eller som har anmeldt ansattes sygefravær, Ankestyrelsen, Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring, ATP og Statens Pensionssystem, A-kasser, Beskæftigelsesministeriet og underliggende enheder samt 

arbejdsløshedskasser, Boligforeninger, Børne- og Socialministeriet samt underliggende enheder, Danmarks Statistik, 

Digitaliseringsstyrelsens Nemkonto, Krisecentre, opholdssteder og forsorgshjem, Forsikringsselskaber, Kommunens eksterne 

revision, Kriminalforsorgen, Pengeinstitutter, Politiet, Private virksomheder m.v., der medvirker i arbejdsmarkedsrettede 

ordninger eller som har anmeldt ansattes sygefravær, Private virksomheder m.v., der efter aftale med en myndighed løser 

opgaver på beskæftigelsesområdet, Produktionsskoler, højskoler mv., Retsvæsenet, Statsforvaltningen, Sygehuse, SKAT, Tolke og 

mentorer, Udbetaling Danmark. Udlændinge- og Integrationsministeriet samt underliggende enheder samt 
Undervisningsministeriet og underliggende enheder, herunder uddannelsesinstitutioner. 

 

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning, medmindre der er tale om særlige sager. 

Vi sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.  

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 få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en 

række yderligere oplysninger. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få 

slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Du har visse tilfælde ret til at få 
behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige 

behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at klage til Datatilsynet. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på 

www.datatilsynet.dk. 

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Egedal Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

Telefon: 7259 6000 
CVR-nr.: 29188386 

Skriv sikkert digitalt via Digital post 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkomne til at kontakte vores 

databeskyttelsesrådgiver.  

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 

 På telefon: 7259 6000 

 Skriv sikkert digitalt via Digital Post til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” 

 Ved brev: Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, att: Databeskyttelsesrådgiver (”DPO”) 

Det vil fremme ekspeditionen, hvis du kan oplyse CPR-nr., kommunens journalnummer eller giver andre præcise oplysninger, der 

kan hjælpe Egedal Kommune til hurtigt at finde frem til dine personoplysninger. 

 

 

 
 

                                                
1 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 (GDPR). Af artikel 13 og 14 fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række 

oplysninger, både når personoplysninger indsamles hos den registrerede og fra andre. 

http://www.datatilsynet.dk/
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=1299&subjectid=3656
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21140&subjectid=40520

