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Ansøgning om midlertidig døgnophold 

Der visiteres til midlertidig døgnophold, når der er tale om varig og betydelig fysisk og/eller psykisk 

funktionsnedsættelse der medfører at der er behov for døgnrehabilitering. Det er en forudsætning at 

rehabiliteringen ikke kan foregå i eget hjem og/eller via Sundhedscenteret. Formålet med indsatsen er, at borgerne 

opnår bedst mulig funktionsevne, så det er muligt at vende tilbage til sin hverdag helt eller delvis selvhjulpen og 

reduceret behovet for hjælp til personlig- og praktisk hjælp. 

Oplysninger om ansøger 

Ansøgers navn:  

Ansøgers cpr.nr.:  

Adresse, post nr., by:  

Tlf.nr.:  

Oplysninger om ægtefælle/sambo/pårørende 

Ægtefælle/sambo:  

Ægtefælle/sambos cpr.nr.: 

Pårørendes navn og adresse:    

Tlf.nr.: 

Årsag til ansøgning og problemstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med din ansøgning kan visitationen have behov for at indhente lægelige oplysninger til brug for 

sagsbehandlingen iht. Retssikkerhedslovens § 11. Dette giver du med din underskrift samtykke til.  

 

 

Dato          Ansøgers underskrift 

Sendes til: Tårnby Kommune, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup 

eller elektronisk via Borger.dk til Tårnby Kommune, Sundhed og Ældre, Visitationen. 
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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 ansøgning om ydelser efter Lov om Social Service 

 Servicelovs ydelser som kan være efter § 83 som omhandler hjemmehjælp, § 83a som omhandler 

rehabilitering, § 84 aflastning, § 85, stk. 2 som omhandler daghjem, § 86 som omhandler genoptræning, § 

94/95 som omhandler ansættelse som selvvagt hjælper, § 192 som omhandler plejeboliger, § 118 som 

omhandler pasningsorlov, § 119 som omhandler pasning af døende og § 122 som omhandler 

sygeplejeartikler. Derudover kan det også omhandle sundhedslovens § 131/132 som omhandler 

omsorgstandplejen, § 138 sygepleje samt § 40 som omhandler genoptræning med en genoptræningsplan.  

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 behandling.  

5. Modtagere eller kategorier af modtagere  

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:  

Andre relevant myndighed som kan være eksterne samarbejdspartnere som hjemmeplejen, sygeplejen, plejehjem 

eller andre forvaltninger.  

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.  
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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.  

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. 

 


