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Information om Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i  
Sabro Børne Oase – privat pasningsordning 

Gældende fra 25.11.2018. 

I forbindelse med de personoplysninger som du (forældre) har afgivet om dig og dit barn er jeg 
(børnepasser) dataansvarlig for behandling af de personoplysninger jeg har modtaget og modtager 
i løbet af aftaleforløbet. 

Formålet med indsamling af personoplysningerne er at opfylde den aftale, vi har indgået om pas-
ning af dit barn, samt at jeg opfylder mine forpligtigelser overfor Aarhus Kommune i forhold til 
”Frit valg-ordningen” (Dagtilbudsloven § 80). 

Jeg behandler følgende oplysninger om dig og dit barn, Navn, adresse, telefonnr., e-mail og CPR- 
nummer. I visse tilfælde kan helbredsoplysninger også indgå. For billeder se nedenfor. 

I forbindelse med godkendelse af vores aftale og varetagelse af mine forpligtigelser som børnepas-
ser, videregiver jeg jeres personoplysninger til Aarhus Kommune.  

Aftale: Udfyldes på papir i to eksemplarer (en til dig og en til mig), scannes og sendes til Aarhus 
Kommune via E-boks. De midlertidige elektroniske kopier slettes straks, aftalen opbevares herefter 
elektronisk i E-boks og som et papireksemplar hos mig. Aftalen i E-boks og papireksemplaret slet-
tes og destrueres senest 6 måneder efter aftaleophør. 

Løndokumentation: Udfyldes på papir og scannes ved årsafslutning. Dokumentet gemmes herefter 
i E-boks i 5 år.  

Billeder: er der givet samtykke til fotografering tager jeg jævnligt billeder af dit barn, disse billeder 
kan jf. samtykket benyttes på min hjemmeside, facebook og i reklamemateriale i øvrigt. I løbet af 
aftaleperioden videresender jeg billeder til dig alt efter, hvad vi løbende aftaler. Billederne tages 
med min iPhone som er beskyttet med kode, som backup af billederne anvender jeg iCloud. Bille-
derne slettes senest 6 måneder efter aftaleophør. Billeder anvendt jf. ovenfor slettes kun på iPhone 
og iCloud. Trækker du samtykket til fotografering af dit barn tilbage, fjerner jeg straks billederne af 
dit barn på de medier de er publiceret og lageret på. Jeg gør opmærksom på, at er billederne ble-
vet delt eller downloadet, vil det ikke være muligt for mig af fjerne billederne disse steder. Nogle 
søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om jeg fjerner billeder fra 
hjemmesiden eller facebook, kan billedet i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine. 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af op-
lysninger om dig og dit barn. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger jeg behandler om dig og dit barn. Du har ret til at få urig-
tige oplysninger om dig og dit barn rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger 
om dig og dit barn, inden tidspunktet for mine generelle slettefrister, jf., ovenfor, indtræffer. Du kan 
læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler 
dine eller dit barns personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.da-
tatilsynet.dk. 
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