
lndmeldelse til Vorupør Fribørnehus

Cpr. nr
Info om barnet:

Barnets fulde Navn:

Ad resse

lndmeldes hermed i Vorupør Fribørnehus med start den:

Må børnehuset bruge billederÆlmklip/andre medier med barnet til f.eks. hjemmeside og markedsføring:

Ja_ Nej_

Sundheds info:

Læge

EVt'sygdomme/allergier/andrehensynderharbetydningforbarnetshVerdag-

lnfo om forældre:

Mors Navn: Cpr. nr.

Adresse (hvis forskellig fra barnets)

Mobil Hjemme______-_________ rbejde.

E-mail

Foræld remyndighed:

Ja_ Ne.l_

Fars Navn: Cpr. nr.

Adresse (hvis forskellig fra barnets)

Hjemme_ Arbejde

E-mail

Forældremyndighed:

]a_ Ne.j_

.Andre Kontaktpersoner

Navn: Tlf.:

Navn:

Navn:

fvt:

Barnet skalvære-dækket af fumiliens egen fritids- og ulykkesforsikring.

Vi gør opmærksom på at udmeldelse skal ske, skriftlig med 1 mdrs. varsel. dvs. der vil blive opkrævet penge

i 1. mdr. udover den måned opsigelse meddelelse.

Vorupør den:

Forældreunderskrift:

Vorupør Fribørnehus:



Oplysningsskema til Vorupør Fribørnehus

Barnets fulde navn Cpr. nr.

Bårnets adresse

Moders fulde navn Cpr. nr.

Tlf. nr. Tlf. nr. arbejde

Faders fulde navn

Tlf. nr. Tlf. nr. arbejde.

Cpr. nr.

Alternative kontaktpersoner ;

5øskende Navn

Navn Navn

Forældremyndighed Begge _ Mor 

- 

Far 

- Tff. nr.Fåmiliens læge

Har barnet fået de obligatoriske vaccinationer

Hvis barnet får medicin ;

Særlige kosthensyn;

Tidligere i dagpleje/børnehave , Sted

Vores barn må videooptages til internt pædagogisk arbejde ja 

- 

Nej

Vores barn må fotograferes til avlser og vores hjemÅeside ja 

- 

Nej

Vores barn må gerne fotograferes til vores Face Book side Ja 

- 
Nej

Må hentes af andre

navn;

Må barnet deltage i fælles badning ja- Nej 

-. 
Må barnet tage med til svømning Ja- Nej 

-
Må barnet køre i privat bil med sæde/selepude Ja- Nej 

- 
.Bus.la 

- 
Nej 

-

Forældreunderskrift Dato



Vorupør Fribørnehus

lnfo vedr. persondatabehandling

Kære forældre

Beskyttelse af persondata

Fra den 25. maj 2018 skærper EU-kravene til, hvordan virksomheder bruger og behandler

persondata. De nye regler er blevet til for at optimere beskyttelsen af personlige data, når vi som

virksomhed håndterer personlige oplysninger.

Så derfor får I her en lang række fakta og info om hvordan vi som børnehus håndterer de

personlige oplysninger vi har om jer forældre og om jeres børn'

som børnehus har vi brug for at indhente personoplysn inger om børn og forældre - disse

personoplysninger anvendes alene med henblik på at opfylde børnehusets forpligtelser'

Som udgangspunkt er det alene børnehus der modtager og anvender personoplysninger, som vi

har om et barn eller om forældre. Børnehuset har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har

adgang til personoplysninger om børn og forældre.

overordnet indsamler vi almindelige personoplysninger om et barn som fx navn, adresse,

telefonnummer - vi registrerer også sygefravær og andet fravær eksempelvis ferie. Børnehuset har

dog også brug for at indhente et barns cPR-nummer. Når skole og børnehus indsamler cpr. nr. på

barnet, skyldes dette bl.a. skolens og børnehusets forpligtelser over for stat og kommune.

Eksempelvis for at kunne søge tilskud, og for at kommunen kan kontrollere, at børnene ikke er

registreret på flere institutioner'

Børnehuset indsamler også almindelige personoplysninger om forældrene. Dette gør vi for at sikre

sig nødvendige oplysninger iforhold til, hvem der er barnets foræld remyndighedsindehavere og

for bl.a. at kunne informere om forhold vedr' børnehus og barn'

Som udgangspunkt har vi brug for følgende oplysninger om barnet og dennes

forældremyndighedsindehavere:

Barnet: Navne, fo lkeregiste ra d resse og cpr. nr'

Forældremyndighedsindehavere: Navne på far og mor, folkeregisteradresse, cpr. nr., telefon

(privat samt arbejde), e-mailadresse



Andre oplysninger vedr. børn og forældre - både almindelige og følsomme personoplysninger.

Udover indsamling af almindelige oplysninger har børnehuset brug for at indhente en særlig
kategori af personoplysninger (fplsomme) for at kunne give barnet den bedste læring og trivsel på
ibørnehuset.

I praksis betyder det, at forældrene skal give samtykke til, at der kan indhentes oplysninger fra
udtalelser udarbejdet af pædagogisk Psykologisk Rådgivning ( ppR 

)

At forældrene skal give samtykke til, at b6rnehuset kan anvende de helbredsoplysninger, som der
er blevet videregivet til os, eller som børnehuset har fået af tredjepart fx oplysninger fra
sundhedsplejersken.

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Der skal rettes henvendelse til børnehusets kontor
herom.

Både almindelige og følsomme personoplysninger kan opbevares, så længe barnet går i

børnehuset. Når barnet forlader børnehuset slettes oplysningerne både på barn og forældre
medmindre der foreligger et konkret og sagligt formå|, og at I som forældre har givet samtykke
h e rtil.

Billeder af børn

I forbindelse med synliggørelse af Vorupør Fribørnehus anvendes og offentliggøres billeder og
videoer på diverse sociale medier. Det er et afgørende kriterium iforbindelse med eventuelle
offentliSSørelse , atbørn eller voksne ikke må kunne f6le sig udstillet, udnyttet eller krænket. For
at kunne offentliggøre billeder hvor jeres barn tydeligt kan blive identificeret, skal børnehus have
jeres samtykke hertil, og det sker ved indmeldelsen.

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Der skal rettes henvendelse til skolens kontor herom.

Klasselister

Bprnehus har en praksis for at udarbejde og videregive stue/infolister til forældre, for at
forældrene kan tage kontakt til hinanden iforbindelse med sociale arrangementer, legeaftaler
eller lign.

Listen indeholder følgende oplysninger om barn og forældre: navn, telefonnr. og e-mailadresse.



Børnehuset skal have jeres samtykke til udlevere en stue eller infoliste, hvori alene ovenstående
personoplysninger indgår, og det sker ved indmeldelsen.

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Der skal rettes henvendelse til børnehusets kontor
herom.

Hvilke rettigheder har børn og forældre i forhold til de oplysninger børnehuset har registreret

. Retten til at trække samtykke tilbage. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke

tilbage. Dette kan du g6re ved at rette henvendelse til børnehusets kontor, kontakte os på

mobil: 22438811 og 20929820 samt på mail leder@voruporfribornehus.dk

. Ret til at se oplysninger. Forældre har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger børnehuset har

registreret om dem.

. Hvis du vælger at trække dit sarntykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores

behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og

op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det
derfor først virkning fra dette tidspunkt.

. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre

oplysninger.

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

. I saerlige 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 i visse tilfælde ret til at få begrænset

behandlingen af dine oplysninger. 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 ellers lovlige

behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine

oplysninger til direkte markedsføring.

. Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden

tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

o Ret til at transmittere. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et
struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse

personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.



. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på wr4tw.datatilsyn et.d k.

. Klage til Datatilsynet. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds
med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets

kontaktoplysninger på www,datati lsvnet.dk.

Med venlig hilsen

Mette Kold

Leder, Vorupør Fribørnehus



Almindelige anformationer
Børnehaven har brug for at indhente personoplysninger om barneter og dennes forældre i forbindelse medindmeldelse.

Bdrnehaven anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde Børnehavens forpligtelsersom Børnehave.

overordnet indsamrer Børnehaven arminderige personoplysninger om en barnet som fx navn, adresse,telefonnummer, sygedage og andre n6dvendige oplysning.. roi"t orir" Børnehavetilbuddet. Børnehavenhar dog også brug for at indhente barnetens CpR-nr*rn"i. Når Børnehaven indsamler cpr. nr. på barneten,skyldes dette bl'a' Børnehavens forpligtelser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søgetilskud, og at undervisningsministeriet kan kontrorere, at barneten ikke er registreret på frere Børnehaver.
Børnehaven indsamler også almindelige personoplysninger om forældrene_ Dette gør Børnehaven for atsikre sig nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der 

"-. 
br.n"tun, fo.*ldremyndighedsindehavere og forbl.a. at kunne informere om Børnehavens_ og barnetens forhold.

Børnehaven har som udgangspunkt brug for førgende oprysninger om barneten og dennesforældremyndighedsindehavere:

Doto om barnet

- Navne, folkeregisteradresse og cpr. nr.

Ddto for foræld re my nd ighedsi nde have re

- Fars navne, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mail adresse:

Doto om mor

- Mors navne, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mail adresse:

underskrift tdette punkt indsættes tir sidst i indmerdersesbtdnketten)
Det er en forudsætning for barnets indmerderse på Børnehave, at forærdremyndighedsindehaverne erenige om åt melde barnet ind på Børnehaven. Derfor er det et krav, at beg8e
forældremyndighedsindehavere skriver under på denne branket, hvis der er færes forærdremyndighed.

Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive underpå blanketten. Børnehaven kan kræve dokumentation for besiddelse af foraeldremyndighed.

sker der i løbet af barnets Børnehavegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpragtettil at informere Børnehaven herom.

Dato Underskrift, foreeldremyndighedsindehaver

Dato Underskrift, foraeldremyndighedsindehaver

1



Databehandler ansvarsforsikring
Databehandleren erklærer at være tilstrækkeligt ansvarsforsikret til at dække eventuelle tab hos
den Dataansvarlige, både for så vidt angår direkte tab, som indirekte tab. herunder men ikke

begrænset til driftstab-

Revision & erklæring
Databehandleren erklærer, at der foretages jævnlige revisioner af Databehandlerens
forretn ingsgange, forretningsmodel, fysiske rammer, systemets sikkerhed, opdateringer mv. Disse

oplysninger fra revisionen skal sendes til den Dataansvarlige uden særskilt vederlag.
Databehandleren skal give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der
foretages af den Dataansvarlige eller revisorer bemSmdiget af den Dataansvarlige.

Varighed og ophør
Aftalen treeder i kraft ved indgåelsen og skal gælde, indtil den opsiges af den af Parterne med 1j
måneders varsel.

Ved Aftalens oph6r skal Databehandleren tilbagelevere alle Personoplysn ingerne til den

Dataansvarlige eller aflevere Personoplysningerne til en ny databehandler efter den

Dataansvarliges instruks. Herefter er Databehandleren forpligtet til omgående at slette alle

eksisterende kopier af Personoplysningerne, medmindre EU-retten eller lovgivningen i en

medlemsstat foreskriver fortsat opbevaring af Personoplysningerne.

Hvis der efter ophør af Aftalen opstår wivl om, hvorvidt Databehandleren har slettet alle

Personoplysningerne, kan den Dataansvarlige anmode Databehandleren om for egen regning at
indhente en revisionserklæring der påviser at databehandlingen ikke fortsat pågår og at

Personoplysn ingerne er blevet slettet

Underskrifter Aftalen underskrives, og parterne opbevarer hver en kopi af aftalen.

Dato

Databehandler

Vorupør Fribørnehus
Vesterhavsgade 15

7700 Thisted
Itt. 22 43 Aa 11

Dataansvarlig


