FORÆLDER FONDEN
Samtykkeerklæring
til behandling
af personoplysninger
Jeg bekræfter, at jeg inden meddelelse af nærværende samtykke er blevet oplyst om, at jeg til enhver tid kan
trække samtykket tilbage.
Jeg har selv rettet henvendelse til Forælder Fonden med anmodning om rådgivning og praktisk bistand om
mine personlige forhold.

1. Samtykke til behandling af personoplysninger
1.1. Som grundlag for rådgivning og bistand til mig giver jeg hermed samtykke til, at Forælder Fonden,
Åboulevard 5, st. th., 1635 København V, kan behandle mine personlige oplysninger.
1.2. Mine personlige oplysninger kan omfatte navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, navn og
fødselsdato på børn og i visse tilfælde navn på andre, nære relationer, herunder familiemedlemmer.
1.3. Alt efter fokus for Forælder Fondens rådgivning og bistand kan de oplysninger, jeg meddeler til
Forælder Fonden, og som Forælder Fonden får samtykke til at behandle, også omfatte oplysninger
om mine indkomstforhold og økonomi, oplysninger om helbredsforhold, herunder sygdomme,
eventuelle misbrug, oplysninger om vold og andre strafferetlige forhold samt – til brug for
henvendelser til offentlige myndigheder – mit cpr-nr. og eventuelt også cpr-nr. for mine børn.
1.4. Jeg giver hermed samtykke til, at Forælder Fonden, herunder Forælder Fondens ledelse, medarbejdere
og frivillige, må behandle disse oplysninger, ligesom jeg giver samtykke til, at Forælder Fondens
databehandlere som led i deres levering af ydelser til Forælder Fonden også lejlighedsvis kan få
adgang til disse oplysninger.
1.5. Forælder Fondens databehandlere er blandt andet webCRM a/s og NORRIQ Danmark a/s.
1.6. I forbindelse med meddelelse af dette samtykke er jeg orienteret om, at Forælder Fonden i visse
tilfælde kan have underretningspligt efter den sociale lovgivning.

-ooOooRetsgrundlaget for videregivelsen er dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1 (a) i EU’s persondataforordning. Du har
ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at kontakte sekretær Sophie Juul på email sj@foraelderfonden.dk. Det kan betyde, at vi ikke har mulighed for at hjælpe dig, og at vi må opsige den
lejlighed, vi har anvist til dig.
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, ligesom du har ret til at
anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen af dine oplysninger.
Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger samt efter omstændighederne
en ret til dataportabilitet.
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Endelig kan du til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal, 1330 København K.
Henvendelser til Forælder Fonden om dine personoplysninger skal rettes til:
Sophie Juul, sekretær, sj@foraelderfonden.dk
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