
 
 

Oplysninger om Halsnæs Kommunes 
behandling af dine personoplysninger i 
Digital Pladsanvisning 
 
Halsnæs Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. 
 

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger 
Halsnæs Kommune behandler personoplysninger om dig til følgende formål: 

 Behandle din ansøgning om daginstitutionsplads 
 Behandle din ansøgning om økonomisk friplads – herunder genberegninger og årsreguleringer via E-

indkomst 
 
Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af: 

 Dagtilbudsloven 
 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.  

Kategori af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 almindelige personoplysninger, som dit navn, adresse, cpr. nummer og husstandsindkomst 

Videregivelse af dine personoplysninger  
Vi videregiver cpr.nr. samt fakturabeløb til Team opkrævning, samt navn, cpr.nr. og adresse til det dagtilbud 
dit barn tilbydes. 

Hvor stammer dine personoplysninger fra 
De personoplysninger, vi behandler om dig, kan stamme fra forskellige steder, herunder dig selv, E-indkomst 
samt CPR-registret 

Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger i 
Institutionssystemet, men vi følger reglerne om opbevaring som blandt andet følger arkivloven. 

Dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger 
Vi skal orientere dig om, at du har ret til at: 

 få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig 
 få berigtiget urigtige oplysninger om dig, hvis vi er enige i, at de er urigtige. Er vi ikke enige, noterer vi 

dine oplysninger på sagen. 
 i visse tilfælde at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger 
 få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form 
 i visse tilfælde, at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/123385/963398b473c652500e1694772970bc53/DA
http://adlegacy.abledocs.com/123385/963398b473c652500e1694772970bc53/DA


 
 

 

Klage 
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Kontaktoplysninger på Halsnæs Kommunes databeskyttelsesrådgivere: 
Du kan skrive til dpo@halsnaes.dk eller Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, att. DPO. 


