Samtykkeerklæring til indsamling af personoplysninger
ved låneroprettelse af børn/unge under 18 år.

Ved underskrivelse af denne samtykkeerklæring giver jeg samtykke til, at Rødovere Kommune må indsamle
personoplysninger om mig/os.
Rødovre Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre er dataansvarlig for
behandling af dine/jeres personoplysninger.
Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig/jer til følgende formål:


Indmeldelse som låner på Rødovre Bibliotekerne.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6,
stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger) og forvaltningsloven § 29.
Kategori af personoplysninger
Til brug for behandling af din/jeres henvendelse vil kommunen behandle følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
 Almindelige personoplysninger (navn, adresse, fødselsdag, e-mail, tlf. nr.)
Oplysninger om cpr-nummer:
 CPR-nr.
Hvor stammer oplysningerne fra
Du/I har selv givet personoplysningerne til Rødovre Kommune.
Videregivelse af personoplysninger
Kommunen kan videregive dine/jeres oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der lovmæssigt
har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine oplysninger vil blive opbevaret, så længe du er aktiv bruger af Rødovre Bibliotekerne dog højest 3 år efter
seneste brug.
Klage
Du kan klage til Datatilsynet over Rødovre Kommunes behandling af dine oplysninger. Henvendelse Datatilsynet,
Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du kan læse mere om Datatilsynet, persondataloven og
persondataforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Rødovre Bibliotekerne, Børne- og
Kulturforvaltningen i Rødovre Kommune. Hvis du/I vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke
lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem
til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Accept
Jeg bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at jeg er:
•
•
•
•

indforstået med, at Rødovre Kommune behandler personoplysninger om mig/os, til det ovenfor
nævnte formål
gjort opmærksom på, at jeg/vi kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet
indforstået med, at brugen sker i overensstemmelse med Rødovre Bibliotekernes gældende
reglement
informeret om, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring

Indmeldelse
Barnets CPR-nr.:
Navn:
Adresse:
Postnr.:
Mobilnr..:
E-mail:

Forældremyndighedsindehaver/værges navn (blokbogstaver)
Forældremyndighedsindehaver/værges CPR-nummer
Dato

Underskrift

