LOKALHISTORISK SAMLING

Rødovre d. 25. marts 2020

Vejledning til aflevering, Rødovre i Coronaens tid
Tak fordi du vil hjælpe os med at huske historien om Rødovre i Coronaens tid!

Hvad vil vi gerne høre om?
Først og fremmest vil vi gerne høre om, hvordan du oplever hverdagen? Hvad er anderledes? Hvilke problemer oplever du, hvad glæder du dig måske over, hvad tænker du om situationen? I sidste ende bestemmer du selv, hvad du har på hjertet!
Formen kan f.eks. være:
• en lille dagbog, som følger udviklingen fra dag til dag, og hvor du kan skrive dine tanker ned
• et eller flere fotos af ting eller steder, som for dig fortæller om en ændret hverdag
• et lille videoklip, hvor du deler dine tanker
• en børnetegning
Hvordan kan du aflevere?
Vi vil gerne modtage dit materiale digitalt via e-mail til lokalhistorisk-samling@rk.dk
Tekst kan vedhæftes som Word eller PDF fil. Vi modtager billeder i alle formater, samt korte video optaget
med mobiltelefon. Ønsker du at sende mere omfattende materiale, f.eks. længere videosekvenser, så kontakt os helst først.
Hvis du sender os billeder, scannede tegninger mv., så husk også at beskrive dem med ord, så vi ved hvad
de viser. Vi vil bede dig om at du i e-mailens emnefelt skriver ”Coronahistorie” efterfulgt af dit navn.
Du er også velkommen til at aflevere håndskreven tekst eller en original tegning. Blot må du så vente med
at komme forbi Lokalhistorisk Samling, til vi igen holder åbent.
Du kan sagtens være anonym, hvis du helst ikke vil have dit navn frem. I givet fald vil det kun være arkivet,
der kender dit navn, og det vil ikke blive givet videre.
Vigtigt: For at vi kan bruge dit materiale, er det vigtigt, at du udfylder samtykkeerklæringen og afleveringsblanketten nedenfor. Du kan scanne eller affotografere de udfyldte blanketter og sende dem med e-mail
sammen med dit materiale. Du behøver kun at sende blanketterne én gang, selv om du sender flere emails. Du kan også komme forbi arkivet, når vi har åbent igen, og aflevere de udfyldte blanketter.

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på: lokalhistorisk-samling@rk.dk eller tlf.: 36378720
Vi siger mange tak for din hjælp!
Med venlig hilsen
Arkivar, Marie Drost Aakjær
Rødovre Lokalhistorisk Samling
Rødovre Bibliotek
Rødovre Parkvej 140
2610 Rødovre
Telefon 3637 8720
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Samtykkeerklæring til indsamling af personoplysninger
Ved underskrivelse af denne samtykkeerklæring giver jeg/vi samtykke til, at Rødovre Kommune må behandle og indsamle personoplysninger om mig/os.
Rødovre Kommune, Børne- og kulturforvaltningen Rødovre Parkvej 150, 2610 Rødovre, er dataansvarlig for
behandling af dine/jeres personoplysninger til brug for indsamling af dokumentation af coronakrisen til
Rødovre Lokalhistorisk Samling.
Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig/jer til følgende formål:
•

Indsamling af dokumentation af coronakrisen til Rødovre Lokalhistorisk Samling

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra a (følsomme oplysninger) samt arkivlovgivningen.
Kategori af personoplysninger
Til brug for behandling af din/jeres aflevering, kan kommunen behandle følgende personoplysninger i det
omfang du/I selv oplyser disse:
Almindelige personoplysninger:
•
Almindelige personoplysninger (navn, adresse, fødselsdag, e-mail, tlf. nr, familieforhold, bolig, bil, stilling, jobansøgning, cv, skat, gæld)
•
Væsentlige sociale problemer (oplysninger om langvarig arbejdsløshed, førtidspension mm)
•
Andre rent private forhold, som ikke er nævnt ovenfor indsæt (foreningsmæssige forhold (ikke fagforening), interne familieforhold såsom familiestridheder, opdragelsesmåde, selvmordsforsøg, separationsansøgning, skilsmissebegæringer mm)
Følsomme personoplysninger:
•
Racemæssig eller etnisk baggrund
•
Politisk overbevisning
•
Religiøs overbevisning
•
Filosofisk overbevisning
•
Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
•
Behandling af generiske eller biometriske data med henblik på unik identifikation
•
Helbredsforhold, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.
•
Seksuelle forhold
Hvor stammer personoplysningerne fra
Du/I har selv givet personoplysningerne til Rødovre Kommune.
Videregivelse af personoplysninger
Kommunen videregiver udelukkende dine oplysninger, hvis det er i overensstemmelse med arkivlovgivningen.
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Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger i arkivet for al eftertid.
Rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:
•
•
•
•

blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
få forkerte eller vildende oplysninger om dig/jer rettet
gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder på kommunens hjemmeside
https://www.rk.dk/privatlivspolitik/dine-rettigheder/ og i Datatilsynet vejledning
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/
Klage
Du/I kan klage til Datatilsynet over Rødovre Kommunes behandling af dine/jeres op-lysninger. Henvendelse
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du/I kan læse mere om Da¬tatilsynet, persondataloven
og databeskyttelsesforordningen på Data-tilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid trække dit/jeres samtykke tilbage ved at kontakte xxx forvaltnin-gen 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/jeres tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Accept
Jeg/vi bekræfter ved underskrift på denne erklæring, at jeg/vi er:
•
indforstået med, at Lokalhistorisk Samling behandler og indsamler personoplysninger om
mig/os, til de ovenfor nævnte formål
•
gjort opmærksom på, at jeg/vi kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet
•
informeret om, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring

Dato og underskrift
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Afleveringsblanket
Undertegnede har indleveret materiale til Rødovre Lokalhistorisk Samlings indsamling om hverdagen under
corona-epidemien:
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
E-mail:
Telefon:
Jeg bekræfter, at materialet må indgå i Lokalhistorisk Samling, og at det må bruges som følger (sæt X):
__ Materialet må bruges af museet til formidling af historien om Rødovre i coronaens tid på skrift, i digital
form og på anden måde. Jeg bevarer ophavsrettet til materialet, herunder fotos og video, men Lokalhistorisk Samling kan bruge det til alle ikke-kommercielle formål. Samlingen må give andre adgang til materialet,
med henblik på historisk forskning og formidling på samme vilkår.
__ Materialet må bruges af Lokalhistorisk Samling som ovenfor anført, men kun i anonymiseret form. Mit
navn må ikke fremgå offentligt.
Jeg bekræfter, at personer der optræder genkendeligt på fotos og video, er indforstået med, at materialet
sendes til og bruges af Lokalhistorisk Samling.
Dato:

Underskrift:

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:
Det er helt frivilligt om du vil svare på følgende, men det vil være en stor hjælp for os at vide:
Hvor gammel er du?
Hvad er dit køn?
Hvad er dit erhverv?
Hvordan har du hørt om denne indsamling?
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Oplysningspligt i forbindelse med indsamling af personoplysninger
Du/I har taget kontakt til Rødovre Kommune, Børne- og kulturforvaltningen, fordi Du/I har afleveret
materiale i forbindelse med Lokalhistorisk Samlings indsamling af dagbøger og billeder i forbindelse med
corona-krisen.
Når Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig/jer, skal du/I som udgangspunkt have besked om det. Du/I skal bl.a. oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på jf. Persondataforordningen.
Sagsbehandling
Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommunen der skal sikre, at
dine/jeres personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.
Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med Lokalhistorisk Samlings
indsamling af dagbøger og billeder i forbindelse med corona-krisen.
Kommunen kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6,
stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk.. 2, litra a (følsomme oplysninger).
Kategori af personoplysninger
Til brug for indsamling af din/jeres afleverede materiale, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som navn, adresse tlf., væsentlige sociale problemer mm og følsomme oplysninger som helbredsforhold, strafbare forhold, politisk og religiøs overbevisning, race/etnisk oprindelse mm, hvis du/I
selv har oplyst disse.
Hvor stammer personoplysningerne fra
Vi behandler kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer.
Videregivelse af personoplysninger
Kommunen videregiver udelukkende dine oplysninger, hvis det er i overensstemmelse med arkivlovgivningen.
Opbevaring af personoplysningerne
Vi opbevarer personoplysninger i arkivet for al eftertid.
Rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:






blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
få forkerte eller vildende oplysninger om dig/jer rettet
gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
tilbagekalde et evt. samtykke.
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Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder på kommunens hjemmeside
https://www.rk.dk/privatlivspolitik/dine-rettigheder/ og i Datatilsynet vejledning
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/vejledninger-og-skabeloner/
Klage
Du/I kan klage til Datatilsynet over Rødovre Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du/I kan læse mere om Datatilsynet, persondataloven og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk
Kontaktoplysninger på Rødovre Kommunes databeskyttelsesrådgivere
Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. Du/ I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på https://post.borger.dk eller ring til telefonnummer 23 99 05 19.
Privatlivspolitik
Hvis du/I ønsker mere information om Rødovre Kommunes generelle privatlivspolitik kan du/I finde mere information på vores hjemmeside https://www.rk.dk/privatlivspolitik/

Med venlig hilsen

Marie Drost Aakjær
Arkivar
Rødovre Lokalhistorisk Samling

