Indsendt af:
Kultur og Borgerserviceafdelingen
Søvej 1
8600 Silkeborg

Opgørelse over deltagere fra anden kommune, jf. folkeoplysningsloven § 43 og bekendtgørelsen § 21og § 22
Se oplysning om persondatabeskyttelse på næste side.

Hold nr.:

Deltagernavn:

Startdato:

Adresse:

Slutdato:

Postnr:

Der opføres kun deltagere fra et hold på hvert skema.
*) Her anføres formen for undervisning (bogstavbetegnelsen må anvendes):
ALM = Almen/Instrumental
HAN = Handicap

Timetal:

CPR nr.:

Dato og underskrift:

Sæson:

Kommune:

Holdtype: *)

Silkeborg Kommune behandler oplysninger om dig
Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:
Dine oplysninger vil blive behandlet i Kultur- og Borgerserviceafdelingen i forbindelse med aftenskolens registrering af kursusdeltagere bosiddende
udenfor Silkeborg Kommune.
Oplysningerne behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger), databeskyttelsesloven, folkeoplysningsloven og Silkeborg Kommunes retningslinjer for fordeling af tilskud til undervisning.
Dine oplysninger vil blive behandlet i Outlook, Prisme, GetOrganized samt sendt til din bopælskommune.
Du kan på denne hjemmeside finde de nævnte systemer databeskyttelse.silkeborg.dk. Heraf vil samtlige systemmodtagere af dine oplysninger fremgå.
Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:
• Dine kontaktoplysninger (almindelige personoplysninger fx navn, adresse, e-mail, tlf.nr.).
Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via formularen på denne side.

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger i kommunen:
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller
slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Videregivelse af oplysninger:
Dine oplysninger behandles af Silkeborg Kommune, Kultur og Borgerserviceafdelingen.
Vi videregiver ikke dine personoplysninger.
Dine rettigheder:
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig. Du kan også gøre andre rettigheder gældende iht. databeskyttelsesforordningen. Dem kan du læse mere om på databeskyttelse.silkeborg.dk.
Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO):
Mette Mejlsted Lundsgaard
Mobil: 25 47 55 48
E-mail: dpo@silkeborg.dk
Klagemuligheder
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.

