Samlet samtykkeerklæring
ved optagelse i dagtilbud i
Center for selvejende dagtilbud

Når man er medlem/bruger af et dagtilbud i Center for Selvejende Dagtilbud, deltager man i mange
forskellige sammenhænge og aktiviteter. Nogle af disse aktiviteter og forhold omkring aktiviteterne kræver,
at du som medlem skal give samtykke.
Derfor har vi valgt at lave en samlet samtykkeerklæring til dig, der kommer på vores dagtilbud. Nedenfor
har du mulighed for at afkrydse det, du vil give samtykke til.
Dit samtykke gælder som udgangspunkt i den periode hvor du kommer på et af vores dagtilbud – eller til du
aktivt vælger at trække dit samtykke på de enkelte forhold tilbage. Et samtykke kan til hver en tid trækkes
tilbage, dette gør du ved at skrive til daglig leder på dit tilbud.
Du skal vide:
•
•
•
•
•

•
•
•

At vi kun indsamler de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne give dig et godt forløb i
dagtilbuddet.
At vi opbevarer persondata i elektroniske journaler på forsvarlig vis i et sikkerhedsgodkendt system.
At vi kun bruger dine oplysninger til arbejdsrelevante behov.
hvis du oplever, at der er fejl i de oplysninger, vi har, kan du bede om at få det rettet.
At personoplysninger kun videregives i de tilfælde, hvor der er givet entydigt samtykke dertil, eller
hvis det er et lovkrav. Personoplysninger må udveksles inden for Borgercenter Handicap i
Socialforvaltningen uden samtykke, hvis det er relevant for at kunne hjælpe dig bedst muligt, det
kan eksempelvis være, at bostedet ringer til dagtilbuddet og fortæller, at du er syg.
At dine oplysninger slettes, når det ikke længere er relevant, at vi har adgang til dem. Fysiske
dokumenter destrueres ved makulering.
At DPO-enheden i Intern Revision i Københavns Kommune er den enhed der juridisk rådgiver os i
alle spørgsmål om lovgivning om personoplysninger (Persondataforordning).
At du kan læse mere om, hvordan vi sikrer os, at data bliver behandlet på lovlig vis på vores
hjemmeside: www.lavukstjernen.dk -> ”Om Lavuk Stjernen”-> ”Håndbogen” ->
”Persondataforordning”.

Navn:

Dato:

Jeg giver samtykke til:
Mit navn og fødselsdag må stå på fødselsdagslisten – Vi vil så gerne sige tillykke til dig☺
Hvis jeg har brug for særlige hensyn under kørslen, må dagtilbuddet orientere
chaufføren. Det kan være om akutte symptomer på sygdom, som der skal reageres på
eller ting jeg ikke kan lide, og som jeg derfor reagerer på.
Hvis jeg bor på et botilbud eller plejehjem udenfor Københavns socialforvaltning, må det
faste personale kontakte botilbuddet om relevante forhold for at sikre min trivsel. Dette
betyder konkret oplysninger om relevante sundhedsforhold som daglig pleje, kost og
medicin samt oplysninger om, hvordan du støttes bedst i dagligdagen i forhold til socialt
samvær og kommunikation.

ja

nej
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Hvis jeg modtager hjemmepleje, må det faste personale kontakte om relevante forhold
for at sikre min trivsel. Dette betyder konkret oplysninger om relevante sundhedsforhold
som daglig pleje, kost og medicin samt oplysninger om, hvordan du støttes bedst i
dagligdagen i forhold til socialt samvær og kommunikation.
Ved pludselig sygdom må vi kontakte dine nærmeste pårørende eller venner,
eksempelvis hvis du bliver indlagt.
Hvis du ønsker at få hjælp til at søge aktiviteter, der er under
folkeoplysningslovgivningen: Mit navn, cpr-nummer og adresse må anvendes til
ansøgning om supplerende aktiviteter igennem oplysningsforbund, der støttes af
offentlige midler via Kultur og fritidsforvaltningen.
Vejledning om hvordan man bedst og sikrest hjælper mig i eksempelvis spise eller
plejesituationer, må være tilgængelige i det konkrete rum hjælpen gives i. Det kan
eksempelvis være hvordan et liftstykke skal placeres eller hvilket bestik jeg foretrækker
eller hvordan maden skal tilberedes.
Hvis dagtilbuddet i samarbejde med venskabsforeningens frivillige skal lave aktiviteter,
hvor jeg deltager, må den frivillige få en lille introduktion med de mest nødvendige
oplysninger om, hvordan jeg bedst hjælpes ved behov.
Jeg deltager gerne i sejlads under kyndig vejledning sammen med en sejlansvarlig.
Jeg tager gerne med i svømmehallen, hvis der tilbydes en tur.
Jeg tager gerne med på en cykeltur ud i det blå, med en oplært frivillig cykelpilot eller
medarbejder – og bruger cykelhjelm.
Jeg må køre med i privatbil i forbindelse med ture.

Hvis du har spørgsmål til dette skema, kan den daglige leder hjælpe dig. Vi glæder os til at se dig på
dagtilbuddet.
Hvis du vil sende en sikker mail til os, kan du anvende link nederst på vores hjemmeside
www.lavukstjernen.dk

