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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 

 
 

Ansøgning om omsorgstandpleje for personer som bor i eget hjem 

Sundhedsforvaltningen  

Amager Landevej 76  

2770 Kastrup  

 

 
Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, som på grund af nedsat førlighed, fysisk eller psykisk handicap 
ikke har mulighed for at benytte privat praktiserende tandlæge 

 
Oplysninger om ansøger: 

 

Cpr.nr.:  

 

Navn:  

 

Adresse: 

 

Telefonnummer:  

 

Årsag til ansøgning: 

 

 

 

 

Supplerende oplysninger: 

Benytter du nogen former for hjælpemidler: Hvis ja hvilke:____________________________  
 
Kan du selvstændigt forflytte dig til og fra en almindelig tandlægestol:               Ja  Nej  
 
Er du tilmeldt flextrafik:                                                                                         Ja  Nej  
 
Kan du benytte en almindelig taxa:                                                                      Ja  Nej  
 
Kan du selv komme fra din bolig og til gadeplan:                                                 Ja  Nej  
 

 Jeg er informeret om reglerne for tilmelding til omsorgstandpleje og vil gerne tilmeldes.  
 

 Jeg er indforstået med, at omsorgstandplejen får kopi af aktuel funktionsvurdering, medicinering med mere.  
 

 For at Tandplejen kan udføre tandbehandlingen på en kvalificeret og forsvarlig måde, er jeg forpligtet til at op-
lyse Tandplejen om eventuelle ændringer i min almentilstand eller medicinering.  
 

 Jeg giver Tårnby Kommune tilladelse til at tilbageholde den månedlige betaling for omsorgstandpleje ved 
udbetaling af min sociale pension.  
 
 

 
 
 
 
 ________________________________________________________________________  
Dato:                                           Borgers underskrift 
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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: 32471884  

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 sag ift. Ansættelse som selvvalgt hjælper. 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:  

 Lov om social service § 95. hjælpen udmåles efter lov om social service § 83 om kan omhandle 

hjælp til personlig pleje samt praktiske opgaver.  

 

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 relevant offentlig myndighed og egen læge hvis dette er nødvendigt i forhold til at kunne 

behandle din sag.  

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra  

Vi kan oplyse, at dine personoplysninger indhentes fra dig selv og fra cpr-registeret.  

 

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.  
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Ret til berigtigelse (rettelse)  

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 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 datatilsynets hjemmeside. 

http://www.datatilsynet.dk/

