PERSONDATAPOLITIK FOR FORSORGSCENTER TOFTEN

FORSORGSCENTER TOFTEN
1. Generelt
Denne persondatapolitik (”politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi
indsamler om dig. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine
oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. På Toftens hjemmeside vil du til enhver tid
kunne finde den gældende version af politikken.
2. Dataansvarlig
2.1. Toften er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget
om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Forsorgscenter Toften
Holbækvej 16 og M erkurvej 2
4200 Slagelse
58527222
toftenadm@slagelse.dk
CVR 18852772
Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets
Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med
tilhørende regulering. I tillæg hertil Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supp lerende bestemmelser til forordning om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne
oplysninger (databeskyttelsesloven)”
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til vores
kontaktperson vedr. persondata. Du kan kontakte os på følgende måder:
E-mail:

toftenadm@slagelse.dk

Telefon:

58 52 72 22

Ved brev:

Forsorgscenter Toften
Holbækvej 16,
4200 Slagelse

Att. Administration
3. Vi behandler følgende persondata
3.1. Når du er indskrevet hos:
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Overordnet behandler og opbevarer Forsorgscentret Toften kun oplysninger, som du har givet
samtykke til, at vi har



Det kan være følgende oplysninger:
o

Personoplysninger omfattet af persondataloven, herunder cpr.nr. oplysninger om
opholds- og bopælskommune, sundhedsoplysninger, oplysninger om kommunale
samarbejder, fx jobcenter, rusmiddelcenter, kriminalforsorgen, økonomisk og social
sagsbehandling

o


Desuden eventuelle kontaktoplysninger på familie og netværk

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
o

Overordnet behandler og opbevarer institutionen kun oplysninger, som du har givet
samtykke til, at vi har

o

Vi behandler og opbevarer udelukkende personoplysninger, som er relevante i forhold
til en fremadrettet selvstændiggørende proces



Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
o

Almindelige personoplysninger


Når du bliver indskrevet (Forsorgshjemmet Toften jf. Serviceloven §110 eller
visiteres til støtte efter Servicelovens §85) hos os, behandler vi dine
almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Det juridiske
grundlag er:
-

Samtykke til opstart af foranstaltningen og at vi dermed må opbevare
dine oplysninger jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.



Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet behandlingen af dine
oplysninger er nødvendig for at kunne dokumentere, at der er indgået en
aftale med dig og Forsorgscentret Toften, om gøre brug af de førnævnte
foranstaltninger

o

Personfølsomme oplysninger


Hvis behandlingen er baseret på Persondataforordningens eller
Databeskyttelseslovens behandlingsbestemmelser, skal I henvise til den
relevante bestemmelse heri
-

Udtrykkeligt samtykke: Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra
a
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Forsorgscentret Toften benytter en samtykkeerklæring, hvor i der fremgår,
hvem og hvilke formål de personfølsomme oplysninger benyttes



Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
o

Opholdskommune (Slagelse), betalingskommune, samarbejdspartner såsom
rusmiddelcenter, sygehus, praktiserende læger, speciallæger og andre relevante
parter, som der er givet samtykke til at udveksle oplysninger med



Tidsrum for opbevaring:
o

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter du er udskrevet fra enten
Serviceloven §§85 og 110 på Forsorgscenter Toften

o

Forsorgscenteret Toften udfører desuden opsøgende socialt arbejde jf. § 99 i
Serviceloven. Denne opgave er undtaget fra notatpligt jf. Offentlighedsloven §13

3.2. Når du søger job hos os:


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
o

Ansættelse til ledige stillinger på Forsorgscenter Toften foregår via Signatur (lukket
system), de (ansøgere) slettes, når ansøger er udvalgt - ansøgninger for udvalgte
medarbejdere (ansættelsesudvalget) printes og medbringes til samtalen og makuleres
herefter

o

Ansøgere der indkaldes til samtale bliver personligheds testet deres forn avn og mail
fremsendes til psykolog, der fremsender test resultat - mails slettes efter endte
samtaler

o

Den ansøger, som ansættes i den ledige stilling, vil alle papirer/ ansøgning,
dokumentation for uddannelse, psykologisk profil, lønforhandling, straffeat test og kopi
af kørekort uploades i KM D Rollebaseret indgang (HR Slagelse). Øvrige ansøgninger,
kommer på mail, eller personlig aflevering - besvares enten med afslag / indkaldelse samme procedure som ovenfor ved afslag / ansættelse



Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
o



At afsøge hvem der skal ansættes til den ledige stilling

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
o

Retsgrundlaget for at behandle de nævnte personoplysninger er
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger den legitime
interesse, at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for, at vi kan vurdere din
person og dine kompetencer i forhold til stillingens indhold. Vores behandling af
oplysninger, som du på eget initiativ overlader til os, anses desuden for at ske med dit
samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3

o

Endvidere vil retsgrundlaget for at behandle de nævnte personoplysninger kunne være
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet det kan være nødvendigt
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at behandle de pågældende personoplysninger for at kunne udarbejde en eventuel
ansættelsesaftale HR Slagelse Kommune


Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
o

Ansættelsesudvalget og Forsorgscenter Toftens psykolog, som laver den psykologiske
test/profil

o


HR Slagelse Kommune såfremt du er den, der bliver udvalgt til den ledige stilling

Tidsrum for opbevaring:
o

Ved ansættelse mens du er ansat. Ved afslag bortskaffes alt fremsendt og anvendt
materiale, når stillingen er besat til anden side

3.3. Når du indgår en praktikaftale:


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
o



Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
o



STUDERENDE, samme oplysninger som ved ansættelse

At indgå en aftale om praktik og deraf et tidsbegrænset ansættelsesforhold

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
o

Retsgrundlaget for at behandle de nævnte personoplysninger er
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger den legitime
interesse, at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for, at vi kan vurdere din
person og dine kompetencer i forhold til praktikpladse ns indhold. Vores behandling af
oplysninger, som du på eget initiativ overlader til os, anses desuden for at ske med dit
samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3

o

Endvidere vil retsgrundlaget for at behandle de nævnte personoplysninger kunne være
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet det er nødvendigt at
behandle de pågældende personoplysninger for at kunne udarbejde en tidsbegrænset
ansættelsesaftale



Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtage re:
o

Slagelse Kommune HR-afdelingen som varetager Forsorgscenter Toftens
personalejuridiske opgaver



Tidsrum for opbevaring:
o

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år
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3.4. Når du besøger vores hjemmeside:


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
o

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i vores univers, indsamler vi
bruger cookies til at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside og til at indsamle
statistik, så vi ved mere om, hvordan hjemmesiden bliver brugt. Ved hjælp af c ookies
kan vi registrere, hvordan du og andre brugere klikker sig rundt på hjemmesiden.
Informationen om dig og andre brugere er anonyme, og vi bruger kun oplysningerne til
at forbedre hjemmesidens indhold og funktionalitet

o

Vi understreger, at ingen cookies opsamler personlige oplysninger som navn, CPRnumre, e-mails, adresser og lignende



Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
o

o

Er du bruger af vores hjemmeside, anvender vi dine personoplysninger til at:


kunne stille funktionaliteterne på vores hjemmeside til rådighed for dig



udarbejde statistik om din færden på vores hjemmeside



optimere vores hjemmesides indretning

På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle
webstatistik.


Førstepartscookies
-

o

Førstepartscookies er cookies, der placeres af Slagelse.dk

Slagelse.dk er opbygget i et CM S, der hedder Umbraco. Umbraco systemet sætter
standard cookies, som er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere optimalt.

o

Tredjepartscookies


Tredjepartscookies er cookies, der placeres af en ”underleverandør” til
Slagelse.dk
Disse cookies er knyttet til funktioner og services på hjemmesiden, og er
nødvendige for at services på hjemmesiden fungerer, som de skal
-

Siteimprove: Hjælper os med at måle trafikken på Slagelse .dk, spore
døde links, stavefejl, indsamle brugerfeedback, tjekke for
tilgængelighed for synshandicappede m.m.

-

Cludo: Søgemaskine på Slagelse.dk. Hjælper os med at måle
brugernes søgeadfærd for at forbedre søgning og brugeroplevelsen på
Slagelse.dk

-

YouTube: YouTube videoer på Slagelse.dk indsætter cookies på din
computer, tablet eller smartphone, hvis du afspiller en YouTube video

o

En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på
din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du
mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om
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brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde
brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din br owser til at informere
dig, når du modtager cookies således, at du altid har mulighed for at tage stilling til,
om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det,
så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke
personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre
personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af nærværende politik. Du kan læse
vores cookiepolitik: Slagelse Kommunes side om cookiepolitik


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
o

Vi har i begrænset omfang brug for at kunne administrere de oplysninger, du selv
afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i vores cookie-politik Slagelse
Kommunes side om cookiepolitik

o

Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside.
En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP -adresse, så
vil det ske fordi vi har en legitim interesse jf. Persondataforordningens artikel 6, stk.
1, litra f, medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige
personoplysninger går forud for vores legitime interesse

o

Vi har legitim interesse i at behandle dine personoplysninger til brug for
markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine
præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde
ydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også
markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse,
at vi udarbejder diverse statistikker over antallet af besøgende på hjemmesiden



Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
o



Vi videregiver ikke oplysningerne til andre

Tidsrum for opbevaring:
o

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til: Afventer svar fra Webudbyder om hvor
længe det opbevares

4. Dine rettigheder
4.1. Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på
ovenstående adresse – se under pkt. 2.3) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har
registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din
indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
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4.2. Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de
personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurt igt som muligt, i det
omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning,
kontakter vi dig.
4.3. Begrænsning af behandling
Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige
oplysninger. Kontakt os venligst, hvis

du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine

personoplysninger.
4.4. Dataportabilitet:
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har
givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os
venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
4.5. Indsigtelsesret:
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor beh andlingen
er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse)
eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi
behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at
kontakte os.
4.6. Tilbagekaldelse af samtykke:
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at
trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev
gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser
for det videre samarbejde mellem dig og Forsorgscentret Toften. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at
tilbagekalde dit samtykke.
4.7. Kontakt:
Du kan skrive til toftenadm@slagelse.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.
4.8. Betingelser og begrænsninger
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er
derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger
af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.
5. Eventuelle konsekvenser ved ikke af afgive personoplysninger
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Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler
oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens,
at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.
6. Sikkerhed
6.1. Behandling af personoplysninger
Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og
risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende
sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninge r frem til sletning, ligesom vi alene
overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende
passende sikkerhedsniveau.
7. Klage til tilsynsmyndighed
7.1. Du kan klage til datatilsynet
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske
datatilsyn:
Datatilsynet:

Borgergade 28, 5. sal,
1300 København K.

Telefon:

3319 3200

M ail:

dt@datatilsynet.dk

8. Opdatering af denne politik
8.1. Løbende opdatering af politikken
Forsorgscentret Toften er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af
personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den
opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden
varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en
opdateret version af politikken.
8.2. Orientering om opdatering
Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på
denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e -mail.
Denne politik er seneste opdateret 08-10-2020.
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