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OPLYSNINGSPLIGT
Information om Vesthimmerlands Ungdomsskoles behandling af dine
personoplysninger
Ved deltagelse i Vesthimmerlands Ungdomsskoles aktiviteter, ture og/eller ungdomsklub behandler
vi forskellige personoplysninger om dig. Oplysningerne er/bliver registreret i kommunens itsystem, som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.
Ifølge lovgivningen skal Vesthimmerlands Kommune give dig information om dine rettigheder i
forbindelse med kommunens behandling af dine persondata. Sidst i dette dokument kan du læse om
disse rettigheder.
Vesthimmerlands Kommune er dataansvarlig
Vesthimmerlands Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som
Vesthimmerlands Ungdomsskole behandler om dig. Du finder kommunens kontaktoplysninger her:
Vesthimmerlands kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
E-mail: post@vesthimmerland.dk
CVR: 29 18 94 71

UNGVesthimmerland
Vesthimmerlands Ungdomsskole
Jyllandsgade 37, 9600 Aars
Tlf.: 99669255
E-mail: ungdomsskolen@vesthimmerland.dk

Databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine
personoplysninger, kan du kontakte Vesthimmerlands Kommunens databeskyttelsesrådgiver.
Kontaktoplysningerne finder du her:
På e-mail: dpo@vesthimmerland.dk
Ved brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att. Databeskyttelsesrådgiver

Formålet med behandlingen
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
 At kommunikere med dig om aktiviteter og ture i form af mødebreve, statistik, samt om der
er særlige hensyn (relevante sygdomme, medicin, personlige eller sociale hensyn), som har
betydning for aktiviteten/turen.
 At kommunikere med dig og dine forældre / værge vedr. ungdomsklubbernes aktiviteter og
ændringer i program, samt i tilfælde af uacceptable hændelser og adfærd jfr.
Ungdomsskolens værdier og regler.
Vesthimmerlands Kommunale Ungdomsskole 
Vølundsvej 10, 9600 Aars
Tlf.: 99669255 E-mail: ungdomsskolen@vesthimmerland.dk
www.ungivhk.dk  www.facebook.dk/ungivhk
Kontoret er åbent dagligt 9.00 - 14.00, fredag 9.00 - 13.00

Lovgrundlag for behandlingen
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af enten:



Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a, b eller e
Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 9, stk. 2, litra a.

Retten til at trække et samtykke tilbage
Du kan altid trække et samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til Ungdomsskolens
kontor på ungdomsskolen@vesthimmerland.dk eller telefon 99 66 92 55 og bede om at få dit
samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både mundtligt og skriftligt.
At samtykket trækkes tilbage berører ikke lovligheden af den behandling af oplysninger, der er
foretaget indtil tilbagetrækningen af samtykket.
Kategorier af personoplysninger
Vesthimmerlands Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:
 Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse,
fødselsdato, klubmedlemskab, fritidsundervisning.
 Følsomme personoplysninger om særlige hensyn til specifikke relevante formål i form af
eksempelvis helbredsoplysninger. Disse indhentes ved specifik henvendelse til forældre /
værge.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
- Databehandlere
Hvor dine oplysninger stammer fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde indhentes oplysningerne fra kommunens itsystemer.
Behandlingens varighed
Vi har forskellige opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som
medlem af ungdomsklubben eller som deltager i en aktivitet/på en tur:
 Oplysninger om særlige hensyn slettes, når en aktivitet eller tur er slut.
 Oplysninger til statistik og lignende opbevares i 5 år jfr. Regler om arkivering.
Kommunen må kun gemme personoplysninger så længe, det er nødvendigt. Vi sletter dine
oplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen.
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Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Vesthimmerland
Kommunes behandling 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 Vesthimmerlands Kommune behandler om dig,
samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse
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 Vesthimmerlands Kommune 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 Vesthimmerlands Kommunes ellers lovlige
behandling af dine personoplysninger.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.
Vil du klage?
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Vesthimmerlands
Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk
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