TÅRNBY KOMMUNE
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Ansøgning om dag/døgnophold
Modtaget d.:

Tårnby Kommune
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Anciennitetsdato:

Sagen rejst af:
(Navn og tlf.nr.)

ANSØGNING (Kun ét kryds)
om
Plejebolig
Genoptræning/ Rehabilitering

Aflastning

Daghjem

Ansøgers navn:

Cpr.nr.:

Ægtefælle/sambo:

Cpr.nr.:

Adresse, post nr., by:

Tlf.nr.:

Pårørendes navn og adresse:

Tlf.nr.:

Pårørendes navn og adresse:

Tlf.nr.:

Egen læge:

Tlf.nr.:

Dato:

Ansøgers underskrift:

Samtidig gives tilladelse til indhentning af lægelige
oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen

Nuværende ydelser:
Hjemmehjælp
Hjemmesygeplejerske
Døgnberedskab
Telefonkæde

ja
ja
ja
ja

nej
nej
nej
nej

Nødkald
Dagcenter
Omsorgsklub
Handicap-kørsel

ja
ja
ja
ja

Årsag til ansøgning, problemstilling, ansøgers motivation, tidligere brug af omsorgsklubber o.a.
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TÅRNBY KOMMUNE
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Boligforhold:

Ejerbolig

Lejebolig

Andelsbolig

Værelse ____

Særlige ulemper i forbindelse med boligen – adgangsforhold, trapper, toiletforhold m.v.:
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TÅRNBY KOMMUNE
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Bilag – oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Ældrecentret i Tårnby er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder
vores kontaktoplysninger nedenfor:
Amager landevej 76, 2770 Kastrup
CVR-nr.: 20310413
Telefon: 3247 1884
Mail: Kontaktes via Digital Post, E boks
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:


På e-mail: Kontaktes via Digital Post, E-boks att.: Databeskyttelsesrådgiver



På telefon: 3247 1111



Ved brev: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


For at kunne behandle din ansøgning om henholdsvis, daghjem, plejebolig, rehabiliteringsophold, aflastning og
genoptræning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Servicelovens § 83a rehabilitering, § 84 aflastning, § 85/86 daghjem/ vedligeholdende træning, lov om social
service § 192 og sundhedslovens § 140 genoptræning.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 Almindelige såsom navn, adresse mv. og særlige kategorier af personoplysninger så som helbredsoplysninger og
andet modtaget til brug for genoptræning.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
Anden offentlig relevant myndighed og eksterne samarbejdspartnere som kan være plejehjem, sygepleje og
hjemmeplejen.
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi indhenter stamoplysninger fra CPR-registeret til journalbrug.
7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år og i overensstemmelse med arkivloven.
8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
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TÅRNBY KOMMUNE
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 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
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger
på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
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