15. marts 2020

Sådan behandler Gribskov Kommune dine
personoplysninger
Du har sagt ja til at deltage som frivillig, hvis det bliver nødvendigt for
kommunen at sætte et udvidet nødberedskab ind som følge af, at mange
smittes med Covid-19.
Når du siger ja til at deltage, indebærer det samtidig, at vi behandler en
række oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.
Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler
dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.
Hvilke oplysninger behandler Gribskov Kommune?
Gribskov Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de
personoplysninger, vi har fået om dig.
Vi indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse
med vores tilrettelæggelse og eventuelt senere igangsættelse af udvidet
nødberedskab som følge af smitte med Covid-19.
Vi behandler de personoplysninger, der indgår i din tilmelding og fra den
efterfølgende dialog med dig. Det kan fx være oplysninger om dit navn, din
fødselsdato, kontaktoplysninger, din uddannelse, relevant erhvervserfaring,
nuværende beskæftigelse.
Hvordan behandler Gribskov Kommune dine personoplysninger?
I forbindelse med etablering af det udvidede nødberedskab, kan der blive
brug for, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende
modtagere:
• Andre offentlige myndigheder
• Sygehuse
• Læger
• Politiet
• Forsvaret
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Der kan også blive tale om, at vi videregiver oplysningerne til andre. Som
følge af den helt særlige situation, ved vi endnu ikke, hvem det kan blive
nødvendigt at udveksle oplysninger med. Hvis det bliver andre end dem, vi
har nævnt ovenover, vil du blive orienteret.
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil behandle dine
oplysninger. Det afhænger af, hvor længe det er nødvendigt med det
udvidede nødberedskab. Når det udvidede nødberedskab aflyses, vil vi
således som udgangspunkt ikke længere have brug for at behandle dine
personoplysninger.
Oplysningerne gemmes dog efter sagens afslutning på grund af regler i
offentlighedsloven, arkivloven mv.
Hvilke rettigheder har du?
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig, og få information
om, hvordan oplysningerne bliver behandlet.
Ret til rettelse
Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet.
Ret til sletning
Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger
begrænset.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger.
Hvis du ønsker at trække dit tilsagn om deltagelse i det udvidede
nødberedskab tilbage, skal du give os besked. Det gør du ved, at skriver til
coronahjaelp@gribskov.dk.

Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til Gribskov Kommunes behandling af dine
personoplysninger, skal du kontakte Gribskov Kommune, Center Strategi og
HR. Det kan du gøre på personale@gribskov.dk eller ringe på telefon 72 49
60 00. Skriver du om behandling af personoplysninger, så skriv venligst
’Personoplysninger’ i overskriften.
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Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om
indsigt i dine personoplysninger, eller at Gribskov Kommune ikke har
overholdt dine rettigheder, kan du kontakte vores
databeskyttelsesrådgivere. Det gør du via Digital Post på borger.dk
Er du uenig i den måde, Gribskov Kommune behandler dine
personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at
Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine
personoplysninger.
Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
Databeskyttelsesforordningens artikel 14 (oplysningspligt)
Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, og § 11, stk. 1.
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.
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