
Samtykkeerklæring til indhentning og/eller videregivelse af personoplysninger 
 

Forældremyndighedsindehaver(e) skal som udgangspunkt give samtykke før fortrolige og 

personfølsomme oplysninger må deles mellem flere forskellige forvaltninger og myndigheder. Det 

skriftlige samtykke skal sikre, at du/I som forældre ved, hvem der kan blive udvekslet oplysninger i 

mellem. 

Det er kun oplysninger, der er relevante for sagsbehandlingen, der udveksles. De personer, der 

udveksler oplysninger har tavshedspligt i forhold til oplysningerne.  

Forældremyndighedsindehaver  

Navn og adresse 
 

Personnummer: 

 

Barnet over 15 år 

Navn og adresse 
 

Personnummer: 

 

I forbindelse med sagen om 

Barnets navn 

Navn og adresse 
 

Personnummer: 

 

Giver samtykke til 

Indhentning af oplysninger ☐ 

Videregivelse af oplysninger ☐ 

 

Oplysningerne indhentes/videregives i forbindelse med 

§ 45, Socialfaglig undersøgelse, jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn ☐ 

§ 46, Handleplaner, jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn ☐ 

§ 13, Videregivelse af oplysninger fra kommunalbestyrelsen til Styrelsen for Forebyggelse og 
Sociale Forhold 

☐ 

§ 51, Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde, jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 
26. juni 2017 om støtte til børn 

☐ 

Andet,( skriv hvilken § i lovgivningen, der skal indhentes eller videregives oplysninger? ☐ 

 

Oplysningerne indhentes/videregives til 

Sted Adresse  Type af oplysninger 

   

   

   

 



 

Underskrift forældremyndighedsindehaver og barnet over 15 år 

Dato  
 

Navn 

Dato 
 

Navn 

Dato 
 

Navn 

 

Original: Fremsendes eller afleveres til kommunen  

Kopi: Beholdes af borgeren 

 

 

Du kan trække dit samtykke tilbage 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til forvaltningen og 

bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både mundtligt og skriftligt. Hvis du 

trækker dit samtykke tilbage, skal vi stoppe med behandlingen af dine oplysninger. 

Samtykke udløber som hovedregel efter 1 år, medmindre det fornyes. 

Lovgrundlag for videregivelse 

Dine personoplysninger behandles efter lov om behandling af personoplysninger (Anordning nr. 

1238 af 2016-10-14) og landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning (Landstingslov 

nr. 8 af 1994-06-13). 

Dine rettigheder 

Efter Landstingslov om sagsbehandling i det offentlige og Lov om behandling af personoplysninger 

har du en række rettigheder i forhold til forvaltningen videregivelse af dine oplysninger. Du kan til 

enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Dine rettigheder er: 

• Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som 

forvaltningen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

• Ret til berigtigelse (rettelse).  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

• Ret til sletning.                                                                                                                                                          

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, 

oplysningerne ellers ville blive slettet på. 

• Ret til begrænsning af behandlingen.                                                                                                               

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis 

du har ret til at få behandlingen begrænset, må [forvaltningen] fremover kun behandle 

oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav 

kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 

samfundsinteresser. 



• Ret til indsigelse.  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod forvaltningen ellers lovlige behandling af 

dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 

som du finder på: https://www.datatilsynet.dk/groenlandkal/. 

Forvaltningen er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger 

Forvaltningen er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dit 

barn/dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Du finder vores kontaktoplysninger her: 

Forvaltning 

Indsæt adresse 

Telefon: Indsæt nummer 

E-mail: Indsæt e-mail adresse 

Vil du klage? 

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, forvaltningen behandler 

dine oplysninger på. 

Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på: 

https://www.datatilsynet.dk/groenlandkal/ 


