SAMTYKKE
Behandling af særlige kategorier af personoplysninger
1

Generelt

1.1

I forbindelse med Red Barnets indsats Hjem til os, har Red Barnet behov for at behandle en eller flere
særlige kategorier af personoplysninger om dit barn og jeres familie.

2

Dataansvarlig

2.1

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine/jeres personoplysninger er:
Red Barnet, Rosenørns Allé 12, 1634 København V
Tlf. 35365555 E-mail: redbarnet@redbarnet.dk CVR-nr.: 63407216

3

Formål med behandlingen af dine/jeres personoplysninger

3.1

For at vi kan tilbyde dit barn et Hjem til os-forløb har vi vurderet, at det vil være relevant at indhente
visse personoplysninger om dit barn og jeres familie.

3.2

Oplysningerne skal benyttes af Red Barnets ansatte og frivillige i Hjem til os, således at indsatsen kan
blive målrettet til dit barns og din families behov. Projektlederen i Red Barnet skal lave en faglig og
grundig vurdering af matchet mellem barnet og venskabsfamilien og skal samarbejde med familien om
at give barnet den bedst mulige start og et trygt og godt forløb.

3.3

Dine oplysninger vil blive behandlet sikkert og fortroligt. Alle Red Barnets ansatte og frivillige er underlagt tavshedspligt og har underskrevet en fortrolighedserklæring.

4

I forbindelse med jeres deltagelse i Hjem til os, kan vi have brug for at behandle følsomme personoplysninger om dit barn/jeres familie. Følsomme personoplysninger omfatter:

4.1

-Personoplysninger om race eller etnisk oprindelse
-Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
-Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
-Genetiske data
-Biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person
-Helbredsoplysninger
-Oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering
Derudover kan det være oplysninger om straffedomme, lovovertrædelser samt CPR-nummer.
Du kan læse om Red Barnets generelle behandling af dine personoplysninger i vores datapolitik
https://redbarnet.dk/om-red-barnet/persondata/

5

Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig/jer (behandlingsgrundlag)?

5.1

Behandlingen af ovenstående oplysninger sker alene på baggrund af dit samtykke.

5.2

Det er frivilligt, om du ønsker at give samtykke til behandlingen af ovenstående oplysninger.

Red Barnet
Rosenørns Allé 12
1634 København V

Telefon 35 36 55 55
redbarnet@redbarnet.dk
www.redbarnet.dk

Red Barnet – altid på børnenes side

5.3

Ønsker du ikke at give samtykke til, at vi må behandle ovenstående oplysninger, er Red Barnet nødsaget til at vurdere, om vi fortsat kan tilbyde dit barn en plads i Hjem til os.

5.4

Du kan læse mere om Red Barnets behandlingshjemler i forhold til dine øvrige personoplysninger i vores datapolitik https://redbarnet.dk/om-red-barnet/persondata/

6

Deling af dine personoplysninger

6.1

Videregivelsen af dine oplysninger er nødvendig for projektets evaluering. Vi vil derfor dele dine oplysninger med projektets eksterne evaluator Maple.

6.2

Dine oplysninger vil blive behandlet sikkert og fortroligt af Maple, som naturligvis også er underlagt
tavshedspligt i forhold til dine personoplysninger og jeres forløb i Hjem til os.

6.3

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

6.4

Såfremt Red Barnet måtte få behov for at videregive dine personoplysninger til andre, vil du blive orienteret herom, forinden vi videregiver personoplysningerne, medmindre lovgivning forbyder os at orientere dig herom.

6.5

Almindeligvis vil vi indhente et særskilt samtykke fra dig, inden oplysningerne bliver videregivet.

7

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

7.1

Red Barnet vil gemme oplysningerne om dit barn og jeres familie, indtil udgangen af projektperioden
1/5-2024. Herefter sletter Red Barnet dine/jeres oplysningerne i henhold til vores slettepolitik.

7.2

Du kan læse mere om vores generelle slettefrister i vores datapolitik https://redbarnet.dk/om-redbarnet/persondata/

8

Dine rettigheder

8.1

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, skal du skrive
til Red Barnet på e-mail: GDPR@RedBarnet.dk. Du bedes herved oplyse, hvilken aktivitet du har deltaget i, samt hvem der har været din kontaktperson i Red Barnet.

8.2

Du kan læse om dine øvrige rettigheder i vores datapolitik https://redbarnet.dk/om-red-barnet/persondata/

9

Underskrift
Dato:

/

-

Sted:

__________________________________
Dit navn (blokbogstaver)

2/2

________________________________________
Dit barns navn (blokbogstaver)

________________________________________
Din underskrift

