Samtykke til udveksling af oplysninger

(Gældende 1 år fra d.d.)

Baggrund
Vejen Kommune tilbyder forløb til børn og unge (8-17 år) med en spiseforstyrrelse. Til indsatsen er tilknyttet et tværfagligt team
bestående af psykologer, psykoterapeuter (børn & ungekonsulenter) og sundhedsplejersker. Det tværfaglige team samarbejder
desuden med almen praksis og børn- og unge-psykiatrien. Det tværfaglige team vil internt udveksle oplysninger om de børn og unge,
der gennemgår et kommunalt forløb vedrørende spiseforstyrrelser, ligesom teamet kan have brug for at indhente eller videregive
oplysninger om barnet/den unge med en spiseforstyrrelse til en ekstern samarbejdspartner.

Formål med udvekslingen af oplysninger
Udvekslingen af oplysninger sker internt i teamet og med eksterne samarbejdspartnere for bedst muligt at sikre kvalificerede og
sammenhængende forløb vedrørende en spiseforstyrrelse.

Samtykket omhandler:

___________________________________________________
For- og efternavn

Sæt kryds

Udveksling af oplysninger i det
tværfaglige kommunale team

______________________________________
cpr.nr.

Oplysningernes art

Psykolog, børn & ungekonsulent og
sundhedsplejerske

Sæt kryds Indhentning af oplysningerne fra

Oplysningernes art

Sæt kryds Videregivelse af oplysningerne til

Oplysningernes art

Ved min underskrift herunder gives der samtykke til, at medarbejderne i det tværfaglige team vedrørende spiseforstyrrelser udveksler
de ovennævnte personoplysninger og/eller at det tværfaglige team kan indhente eller videregive oplysningerne til en ekstern
samarbejdspartner.
________________
Dato

______________________________________________________________
Forældremyndighed

________________
Dato

______________________________________________________________
Forældremyndighed

________________
Dato

______________________________________________________________
(Hvis barnet/den unge er over 15 år – medunderskrives her)

Om samtykke







Behandlingen af personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a
og art. 9, stk. 2, litra a.
Ved samtykke forstås ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den
registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til
genstand for behandling”.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger ved at kontakte Virksomhedsvendt
Udrykningsteam, Vejen Kommune (se oplysninger nedenfor). Du kan tilbagekalde samtykket med fremadrettet virkning.
Dit samtykke bortfalder automatisk, når dit forløb ophører.
Der er ingen konsekvens forbundet med ikke at give samtykke.

Hvilke rettigheder giver Databeskyttelsesforordningen mig?





Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug for elektronisk databehandling.
Ret til at bede om indsigt i de oplysninger om mig, der behandles elektronisk.
Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk.
Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er
behandlet i strid med lovgivningen.

Dataansvarlige




Vejen Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Har du spørgsmål til behandling af
personoplysninger i Vejen Kommune, er du velkommen til at kontakte Vejen Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på
telefon 7996 6034 eller e-mail: dpo@vejen.dk
Er du utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indgive en klage til Datatilsynet,
Borgergade 28, 1300 København K, telefon: 3319 3200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk

