Frederiksberg d. 15.05.18

Persondatapolitik for Den Selvejende Institution Lindevangen
Her kan du læse, hvordan Den Selvejende Institution Lindevangen håndtere personoplysninger.
Dataansvarlig
Den Selvejende Institution Lindevangen er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af
dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
Vores kontaktoplysninger er: Den Selvejende Institution Lindevangen, Lindevangs Allé 7-9,
2000 Frederiksberg: Lindevangen: tlf. 38 86 40 61 og Lærkehøj: tlf. 38 32 32 00.
Vi behandler følgende persondata
Når du er indskrevet hos os, indsamler vi følgende personoplysninger:



Navn, cpr., mobil, seneste bopæls kommune.
Kontaktpersoner, mentorer, sagsbehandlere, læge, tandlæge, din daglige færden,
kontaktpersonsamtaler, visitationsoplysninger, udskrivningsårsag, evt. foto, oplysning
om psykisk og fysisk helbred, sociale forhold og kompetencer mm.

Vi videregiver oplysninger til
 Vi giver din bopælskommune besked om din ind- og udflytning på Lindevangen og
Lærkehøj.
 Desuden deler vi oplysninger med Det sociale tilsyn jf. Lov om socialtilsyn.
 Hvis du har giver samtykke videregiver vi oplysninger til andre samarbejdspartnere.
 Frederiksberg kommune henter oplysninger, om hvor længe du har boet på Lindevangen eller Lærkehøj og videresender oplysninger om indflytningsperiode til din betalingskommune.
 Dine oplysninger vil som minimum blive gemt i 5 år plus indeværende år. Der kan dog
være tale om længere perioder, hvis der har været episoder, der kan kompromitterer
ansattes sikkerhed.
Dine rettigheder
 Du har ret til at få indsigt, i hvilke personoplysninger vi behandler om dig.


Du har ret til at få dine egne personoplysninger med i et maskinlæsbart format.



Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om
dig.





Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at
få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
Behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig. Du har ret til at
trække samtykket tilbage, hvilket betyder at behandling af personoplysninger herefter
ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Konsekvens af tilbagetrækning af samtykke
I det omfang behandling af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Den Selvejende Institution
Lindevangen.
Sikkerhed
Behandling af dine personoplysninger sker i Sensum – Bosted journalsystem, og iht. interne
retningslinjer, der blandt andet indebærer, at ledere og ansatte alene har adgang til de oplysninger, der er relevante i forhold til deres arbejde.
Fysiske journaler opbevares i aflåste skabe. Følsomme oplysninger som sendes på email,
krypteres og sendes via sikkermail.
Klageinstans
Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk
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