Samtykkeerklæring til behandling af oplysninger i projekt ”Hjem til os" - BBU
Dit barn skal deltage i projekt Hjem til os, som er et samarbejde mellem Socialforvaltningen i Københavns Kommune
og Red Barnet. For at dit barn kan deltage er der brug for dit/jeres samtykke til at indhente og behandle
personoplysninger om dit barn. Du giver dit samtykke ved at udfylde og underskrive denne erklæring.

1.0 Samtykket drejer sig om dit barn
Navn:
CPR nr:
Adresse:
Telefonnummer:

1.1 Hvem skal bruge dit samtykke?
Institution:

Borgercenter Børn og Unge

Forvaltning:

Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Ovenstående er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400 København NV, CVR-nr.: 64942212.
Københavns Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

1.2 Hvad er formålet med behandlingen af personoplysninger om dit barn?
Københavns Kommune ønsker dit samtykke til at behandle oplysninger om dit barn til følgende formål:
Dit barn skal deltage i projekt ”Hjem til os”, som er et frivilligt tilbud i samarbejde mellem Københavns
Kommune og Red Barnet.
Der ønskes samtykke til at indhente og videregive oplysninger med følgende formål:
Videregivelsen af oplysninger er nødvendig for at barnet kan deltage i projekt ”Hjem til os”, for at Red Barnet
kan målrette indsatsen til dit barns og din families behov. Projektlederen i Red Barnet skal lave en faglig og
grundig vurdering af matchet mellem barnet og den frivillige familie, og skal samarbejde med familien om at
give barnet den bedst mulige start og et trygt og godt forløb. Videregivelsen af oplysninger er desuden
nødvendig for projektets evaluering.
Der ønskes samtykke til indhentelse og videregivelse til følgende:
☒ Samarbejdspartner:

Red Barnet (projektledelse og den frivillige familie dit barn
matches med)

☒ Evaluator:

Maple

1.3 Hvilke typer oplysninger behandles ifm. projekt ”Hjem til os”?
Projekt ”Hjem til os” ønsker at behandle følgende typer oplysninger om dig:
Med denne samtykkeerklæring giver du samtykke til, at Københavns Kommune må dele oplysningen om,
at dit barn eller jeres familie har en sag i Borgercenter Børn og Unge. Derudover giver du samtykke til, at
de oplysninger om barnet, som er tastet ind i tilmeldingsskemaet videregives til Red Barnet, den frivillige
venskabsfamilie dit barn matches med og evaluator. Konkret drejer det sig om deling af følgende
oplysninger:

a.

oplysningen om, at dit barn/jeres familie har en sag i Borgercenter Børn og Unge, da det er en
forudsætning for at deltage i projekt Hjem til os
b. de oplysninger, som er tastet ind i tilmeldingsskemaet. Oplysningerne skal Red Barnet bruge til at
lave en faglig og grundig vurdering af matchet mellem barnet og den frivillige familie, samt til at
tilrettelægge den bedst mulige start og et trygt og godt forløb. Vær opmærksom på, at de
oplysninger du har givet i tilmeldingsskemaet, kan være personfølsomme.
Herudover videregives oplysninger til evaluator til brug i evalueringen i anonymiseret form:
c.

oplysninger om cpr.nr., hvilke foranstaltninger og tilbud I får / har fået gennem Borgercenter Børn
og Unge, om skolefravær og om hvorvidt/hvornår barnets sag er afsluttet. Disse oplysninger
bruges kun i evalueringen og skal bidrage med viden om, hvorvidt nogle børn/familier i højere
grad end andre har positivt udbytte af indsatsen.

Med denne samtykkeerklæring giver du desuden samtykke til at deltage i projektets evaluering. Konkret
betyder det at du kan blive bedt om at deltage i interview og spørgeskemaundersøgelse om projektet.

1.4 Hvordan behandler vi dine personoplysninger?
Socialforvaltningen behandler dine oplysninger elektronisk i journaliserings- og fagsystemer. Oplysningerne
i tilmeldingsskemaet vedr. projekt ”Hjem til os” journaliseres hos Red Barnet. Oplysningerne vedr.
foranstaltningshistorik, skolefravær og hvorvidt/hvornår barnets sag er afsluttet anvendes udelukkende i
anonymiseret form i evalueringsøjemed.
Derudover behandles dine oplysninger ved personlig og telefonisk kontakt.

1.5 Dit samtykke er frivilligt, og du kan altid trække det tilbage
Det er frivilligt, om du vil give os dit samtykke, men Københavns Kommune og Red Barnet er forpligtet til at
bede om dit samtykke ifølge reglerne i databeskyttelsesforordningen.
Hvis du vælger at give dit samtykke, kan du altid trække det tilbage på et senere tidspunkt.
Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte:
Navn/enhed:

Projektleder Nathalie Perregaard BBU Staben

Adresse:

Griffenfeldsgade 44, 2. sal, 2200 København N.

Telefonnr.:

2023 2703

1.6 Sådan giver du dit samtykke
Ved at udfylde nedenstående felter og sende erklæringen til Socialforvaltningen, giver du samtykke til, at vi må
bruge personoplysninger om dit barn, som er beskrevet ovenfor:
Navn:
CPR nr:
Adresse:
Telefonnummer:

____________________
Dato

____________________________________________________________________________________________________________
Underskrift fra borger eller værge/forældremyndighed

Hvordan behandler vi dine personoplysninger?
Socialforvaltningen i Københavns Kommune behandler oplysninger om dit barn, fordi dit barn deltager i
projekt Hjem til os. I forbindelse med indhentelsen af dit samtykke vil Socialforvaltningen indhente og
registrere oplysninger om dit barn for at kunne lave det bedst mulige match med en frivillig familie, og til
brug for projektets evaluering.
Oplysningerne kan være navn, cpr-nummer og adresse. Det kan også være mere personlige oplysninger
for eksempel om hvilke foranstaltninger og tilbud I får/har fået gennem Social-forvaltningen, om
skolefravær og hvorvidt/hvornår barnets sag er afsluttet til brug for evalueringen
Formålet fremgår af samtykkeerklæringen. Vi registrerer og udveksler eventuelt oplysninger med Red
Barnet og Maple for at kunne behandle sagen korrekt. Det betyder f.eks., at vi opretter en sag med barnets
cpr. nr. Socialforvaltningens sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelses-forordningen og
den supplerende databeskyttelseslov. Vi behandler dine oplysninger efter databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, og litra e artikel 9, stk. 2, litra g. Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3.
Loven gælder for både børn og voksne. Indehaveren af forældremyndigheden varetager normalt barnets
rettigheder efter loven.
Dine rettigheder
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig
blandt andet om:
•
•
•
•

Retten til indsigt
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.kk.dk/databeskyttelse eller i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Videregivelse
Dine oplysninger er fortrolige og videregives kun ved dit samtykke eller hvis det er nødvendigt for
varetagelsen af vores opgave, jf. databeskyttelsesforordningen art 6.
Sletning
Dine personoplysninger bliver opbevaret så længe det er nødvendigt, og i henhold til de konkrete
fastsatte slettefrister på området.
Dataansvar og kontaktoplysninger
Københavns Kommunes Socialforvaltning er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
som vi har modtaget om dig. Forvaltningen er en del af Københavns Kommune, Borups Allé 177, 2400
København NV, CVR-nr.: 64942212.
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til
at kontakte os. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt.
Du kan også henvende dig til Københavns Kommunes Databeskyttelsesrådgiver:
Intern Revision, Suhmsgade 4, 2. sal, 1125 København N
Telefonnummer: 7174 5454
(Telefontider: tirsdag og torsdag fra kl. 9-12)
Skriftlige henvendelser:
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren via web formular på Københavns Kommunes hjemmeside:
www.kk.dk/databeskyttelse

Hvis du vil klage
Ønsker du at klage over Socialforvaltningens brug af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til
Datatilsynet:
Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Tlf.: +45 45 33 19 32
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

