
 
 

 
 

 

 
 
Oplysning vedrørende behandling af personoplys-
ninger  
 

 

Her kan du læse om, hvordan Rusmiddelteamet under Odsherred kommune behandler dine per-

sonoplysninger, og om hvilke rettigheder du har. 

 

Formål og lovgrundlag 

I forbindelse med, at du har søgt behandling i Rusmiddelteamet under Servicelovens § 101 

og/eller Sundhedslovens § 141 og § 142, har vi, for at kunne give dig den bedst mulige behand-

ling, brug for at indsamle oplysninger om dig, og pligt til at journalisere disse.  

Det drejer sig primært om de oplysninger du selv giver os, men der kan også være tale om op-

lysninger som vi får fra tredje part.  

 

Finder vi, at det vil være relevant at indhente oplysninger fra andre steder, enten indenfor eller 

udenfor kommunen, vil vi bede om dit samtykke til dette.  

Har du givet samtykke til indhentning af oplysninger, vil du til enhver tid kunne trække dette 

samtykke tilbage ved at meddele os dette ønske enten mundtligt eller skriftligt.  

 

Bliver vi uopfordret givet oplysninger om dig, det kan være fra fx samarbejdspartnere eller på-

rørende, vil vi selvfølgelig oplyse dig om dette hurtigst muligt.  

 

Opbevaring af data 

Oplysningerne opbevares i Rusmiddelteamet sagsbehandlingssystem i 10 år efter sagens afslut-

ning. Der er tale om et lukket sikret system, som andre dele af kommunen har adgang til.  

 

 

Dine rettigheder 

Ret til indsigt 

Du kan bede om indsigt i, hvilke personoplysninger Odsherred Kommune behandler om dig. 

Dette skal være med til at sikre din mulighed for at tjekke, at det er de korrekte personoplys-

ninger, Odsherred Kommune behandler, samt at de behandles lovligt. 

 

Ret til berigtigelse  

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er 

Odsherred Kommune imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en af-

gørelse eller en anden beslutning i sin tid blev truffet på. Det betyder, at kommunen i alminde-

lighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder vi de oprin-

delige, men måske forkerte personoplysninger af hensyn til dokumentationspligten. De korrekte 

personoplysninger tilføjes sagen. 
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Ret til begrænsning af behandling 

Du har i 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 personoplysningerne – 

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. 

Eksempelvis betragtes arkivformål, som vigtig samfundsinteresse.  

 

Ret til at blive glemt 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysnin-

ger hos offentlige myndigheder er begrænset, da kommunen bl.a. er underlagt reglerne om no-

tatpligt, journalisering og arkivering. 

 

Retten til at blive glemt og dermed til at få slettet sine personoplysninger gælder heller ikke i 

de tilfælde, hvor den fortsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at Odsher-

red Kommune kan varetage sine opgaver som offentlig myndighed. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Odsherred Kommunes ellers lovlige behand-

ling af dine personoplysninger. Odsherred Kommune vil vurdere, om indsigelsen er berettiget 

eller ej.  

 

Ret til dataportabilitet 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et læsevenligt format og til at 

anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden, hvis det er tek-

nisk muligt. 

 

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse 

Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse – herunder profilering – i til-

fælde, hvor afgørelsen har en betydelig påvirkning for dig. En behandling eller afgørelse er au-

tomatisk, hvis der ikke er nogen fysisk person involveret. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os direkte, hvis du har spørgsmål: 

Rusmiddelteamet 

Sygehusvej 5, 1. 

4500 Nykøbing Sjælland 

Hovednummer: 41 41 92 00 

Mail: rusmiddelteam@odsherred.dk 

 

Du kan søge yderligere vejledning hos kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO)  

Kommunens databeskyttelsesrådgiver er Bech-Bruun.  

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 

Langelinie Allé 35 

2100 København Ø 
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72 27 30 02 

dpo.odsherred@bechbruun.com 

 

Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/odsherred. 

 

Klagemuligheder 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Ods-

herred Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynet er den centrale uafhængige 

myndighed i Danmark, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes.  

 

 

Med venlig hilsen 

Medarbejderne i Rusmiddelteamet.  
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