Sorø Skovbørnehaves oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger
om børn på venteliste og deres forældre
Sorø Skovbørnehave og Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave behandler oplysninger om jer og jeres
barn i forbindelse med, at jeres barn er skrevet op på ventelisten til Sorø Skovbørnehave.
Sorø Skovbørnehave og Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave er fælles dataansvarlig for de
oplysninger, der behandles i forbindelse med opskrivningen på ventelisten til Sorø Skovbørnehave.
I forbindelse med opskrivningen på ventelisten bliver I samtidig medlem af Støtteforeningen for Sorø
Skovbørnehave. Herudover er alle forældre til børn i børnehaven medlem af støtteforeningen.
Kontaktoplysninger
Sorø Skovbørnehave
Cvr.nr. 27186149
Skolevej 1a
4180 Sorø
Mail: leder@skovbh.dk
Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave
Cvr.nr. 24192121
Skolevej 1a
4180 Sorø
Formålene og retsgrundlaget for behandling af jeres oplysninger
Vi behandler oplysningerne for at kunne opfylde vores forpligtelser som børnehave og støtteforening, for
så vidt angår administration af ventelisten og reglerne for denne, der fremgår af vedtægterne for
Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave, som kan findes på Sorø Skovbørnehaves hjemmeside:
https://www.skovbh.dk.
Hvis I ikke længere ønsker at stå på ventelisten, kan I til enhver tid melder jer ud. Melder I jer ud af ventelisten,
sletter vi de oplysninger, vi har om jer. Dog vil oplysninger om dit medlemskab og kontingentbetalinger blive
opbevaret i en passende periode efter afmeldingen fra ventelisten. Dette vil normalt være i en periode på 5
år, blandt andet med udgangspunkt i Bogføringslovens regler.
Databeskyttelsesrådgiver
Hvis I har spørgsmål til vores behandling af jeres oplysninger, er I altid velkommen til at kontakte Sorø
Skovbørnehaves databeskyttelsesrådgiver Susanne Wærling.
I kan kontakte Sorø Skovbørnehaves databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
•
På e-mail: susw@soroe.dk
•
På telefon: 57 87 60 22
•
Ved brev: Rådhusvej 8, 4180 Sorø, att. ”databeskyttelsesrådgiver”
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Kategorier af oplysninger
I forbindelse med opskrivning på venteliste behandler vi oplysninger om navne, fødselsdag, køn,
kontaktoplysninger samt oplysninger om søskendebørn.
Modtagere af oplysningerne
Vi deler oplysningerne med Sorø Kommune, herunder med henblik på afstemning af ventelisten og
optagelse i børnehaven.
Opbevaring af oplysningerne
Vi bruger Microsoft 365 i forbindelse med opbevaring af jeres oplysninger. Det er kun lederen og
bestyrelsen, som har adgang til ventelisten.
Overordnet opbevarer vi alene personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores
forpligtelser som børnehave. Når et barn forlader børnehaven, udleveres alle dokumenter og oplysninger,
som vi har om barnet til forældremyndighedsindehaverne. Vi sletter som udgangspunkt oplysninger om
børnene og forældrene, når børnene forlader børnehaven.
Jeres rettigheder
I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om jer. Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om jer, samt
en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): I har ret til at få urigtige oplysninger om jer selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har I ret til at få slettet oplysninger om jer, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: I har visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres personoplysninger
begrænset. Hvis I har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: I har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af jeres
personoplysninger. I kan også gøre indsigelse mod behandling af jeres oplysninger til direkte
markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): I har i visse tilfælde ret til at modtage jeres
personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse
personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Klage til Datatilsynet: I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis I er utilfreds med den måde, vi
behandler jeres personoplysninger på. I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
I kan læse mere om jeres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som I
finder på www.datatilsynet.dk.
2

3

