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NØDDESKALLENS DATAPOLITIK

Persondatapolitik
Persondatapolitik for Brenderup private vuggestue og børnehave Nøddeskallen.
Her kan du læse, hvordan Nøddeskallen håndtere personoplysninger.

Dataansvarlig
Nøddeskallen er dataansvarlig og vi sørger for at behandling af dine personoplysning sker i
overensstemmelse med lovgivningen.
Brenderup private vuggestue og børnehave Nøddeskallen ApS
Stationsvej 7 5464 Brenderup, Cvr. 3163 2366
Tlf. 6444 2444
Mail. kontor@noeddeskallen.dk

Vores kontaktoplysninger er:
Dataansvarlige:
Helle Schjødt, tlf. 2872 0704
Mail. kontor@noeddeskallen.dk
&
Susanne Pedersen, tlf. 4091 5029
Mail. kontor@noeddeskallen.dk
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Vi behandler følgende persondataer for medarbejder.
Når du er medarbejder i Nøddeskallen, indsamler vi følgende oplysninger vedrørende
ansættelsesforholdet til brug for administration, herunder:
•

Personnummer

•
•
•

Adresse
Konto nummer
Lønforhold, relevans for lønindeholdelse

•
•

Stilling
Uddannelse

•
•

Sygefravær
Div. Personalepapir

Disse oplysninger er tilgængeligt for den dataansvarlige, Danmarks statistisk, Danløn samt
revisionsfirma Regnskab & Administration.
Fysiske materiale destrueres efter, at oplysningerne er scannet ind og de derefter opbevares i One
drive. Det materiale som måtte være fysisk tilstede, opbevares altid aflåst og destrueres 3
måneder efter at ansættelsesforhold er ophørt i Nøddeskallen.
Behandling af oplysninger som sker i One drive, slettes 3 måneder efter end ophører i
Nøddeskallen.
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Vi behandler følgende persondataer for forældre og børn i Nøddeskallen.
•

Person nummer

•
•

Adresse samt tilhørsforhold
Oplysninger der er relevante til andre instanser herunder skole,
daginstitutioner samt kommunen, videregives ved fraflytning af Nøddeskallen.

Fysiske materiale destrueres efter, at oplysningerne er scannet ind og de derefter opbevares i One
drive. Det materiale som måtte være fysisk tilstede, opbevares altid aflåst og destrueres 3
måneder efter opholdet i Nøddeskallen er ophørt.
Behandling af oplysninger som sker i One drive, slettes 3 måneder efter end ophører i
Nøddeskallen.
Forældrenes mobil nummer samt børns navn vil forekomme på stuerne i mapper, således de er
hurtig tilgængeligt ved børns sygdom.
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Hvis du ansøger om job hos os behandles følgende personoplysninger:
•

Person nummer

•
•
•

Adresse
Uddannelse
Samt div personoplysninger

Disse oplysninger kan kun ses af dataansvarlige og vil blive slette fra mailboks efter de er overført
til One drive, hvor de efter 3 måneder fra modtagelse vil blive slettet. De fysiske vil blive opbevaret
i aflåst skab og destrueres 3 måneder efter modtagelse.

Hjemmesiden samt face book.
Hjemmesiden og face book med billeder af børn samt ansatte, vil alle skulle underskrive en
tilladelse. Der er i Nøddeskallen beskrevet en fotopolitik.
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Dine rettigheder
•

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig

•
•

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de oplysninger 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, slette vi alle oplysninger, som vi
ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du
ret til at trække samtykket tilbage, hvilke betyder, at behandling herefter
ophører, medmindre vi efter lovgivningen er pålagt at skulle behandle
personoplysningerne.

Konsekvens af tilbagetrækning af samtykke.
I det opfang behandling af data er baseret på samtykke, vil en tilbagetrækning af dette kunne have
konsekvenser for det videre arbejde mellem dig og Nøddeskallen.

Sikkerhed.
Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende behandling af personoplysninger.
•

Følsomme oplysninger der sendes på mail til andre instanser med navn og cpr,
nummer, herunder kommunen krypteres.

•

Journaler, herunder sprogtest og handleplaner opbevares i aflåst skab.

Adgang til disse oplysninger fortages af ledere og pædagoger.
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Klageinstans.
Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet.
se kontaktoplysninger og mere om klagegang her: www.datatilsynet.dk
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