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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 

 
 

Fuldmagt til træk i social pension  

Undertegnede: 

 

Navn: 

 

Adresse: 

  

Cpr.nr.: 

  

Telefonnummer:  

 

Giver hermed fuldmagt til, at Tårnby Kommune kan anmode Udbetaling Danmark om at trække i min 

folkepension/førtidspension til dækning af en eller flere af nedenstående kommunale serviceydelser:  

 

Sæt kryds: 

  

☐bolig, el, varme- og serviceydelser på plejehjem og i botilbud, jfr. serviceloven  

☐tøjvask, jvf. serviceloven  

Vælg leverandør: ☐ Elis ☐ De Forenede Dampvaskerier 

☐madservice, jfr. serviceloven  

☐personlig og praktisk hjælp, hvor der er tale om egenbetaling, jfr. serviceloven  

☐afdrag på billån som er ydet efter Serviceloven  

☐omsorgs- eller specialtandpleje efter Sundhedsloven  

☐indkøbsordning, jf. serviceloven  

Vælg leverandør: ☐ Egebjerg ☐ Intervare 

 

Egenbetaling udgør for tøjvaskeordning enlige 8 kg/104 kr. om måneden, For ægtepar 12 kg/156 kr. For 

indkøbsordning er egenbetaling 104 kr./ månedligt 

 

 

Ved trækket i pensionen anses betalingen for den eller de serviceydelser jeg aktuelt modtager som betalt rettidigt 

til kommunen.  

 

Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde fuldmagten. Jeg er bekendt med, at der trækkes i 

pensionsudbetalinger i Udbetaling Danmark, indtil jeg måtte tilbagekalde fuldmagten ved skriftlig besked til 

kommunen. Besked om tilbagetrækning af fuldmagten skal indgives senest 14 dage før den 1. i en måned, hvis 

trækket skal bortfalde i pensionsudbetalingen den næstkommende måned.  

 

Kommunen har som følge af fuldmagten alene adgang til at trække de nævnte betalinger og får ikke fortrinsret til 

at få dækket eventuelle krav i pensionen eller andre ydelser, der bliver udbetalt fra Udbetaling Danmark.  

 

Fuldmagten er gældende indtil den kaldes tilbage.  

 

 

 

 

 

 
Dato Underskrift  

 

 

 

 
Eventuel værges underskrift  
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Fuldmagten er givet efter aftalelovens regler:  

Aftaleloven § 10. Den, som har givet en anden fuldmagt til at foretage en retshandel, bliver umiddelbart berettiget 

og forpligtet overfor tredjemand ved retshandel, som fuldmægtigen foretager i fuldmagtsgiverens navn og indenfor 

fuldmagtens grænser.  
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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: 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 sag ift. Eksterne leverandører.  

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:  

 Servicelovens § 83 som omhandler praktisk hjælp og sundhedslovens § 131/132 som omhandler 

omsorgstandpleje.  

 

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 vores eksterne leverandører af ydelsen. Disse fremgår af vores 

kvalitetstandarder på Tårnby kommunes hjemmeside.  

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra  

Vi indhenter stamoplysninger 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.  

 
Ret til berigtigelse (rettelse)  

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
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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. 

http://www.datatilsynet.dk/

