
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Helsingør Kommune er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger – her kan du få fat i os 

Helsingør Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger her: 

Helsingør Kommune 

Center for Sundhed og Omsorg 

Stengade 59, 3000 Helsingør 

CVR-nr.: 64 50 20 18 

Telefon: 49 28 28 28 

E-mail: so@helsingor.dk 

Du kan læse mere om Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgivere på kommunens hjemmeside 

www.helsingor.dk, hvor du kan vælge en sikker kontaktløsning, eller kontakte databeskyttelsesrådgiverne 

på dpo@helsingor.dk, hvis din henvendelse ikke indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger. 

Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgivere, hvis du har spørgsmål til 

behandlingen af dine personoplysninger.  

Lovgrundlag for behandlingen 

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på 

området.  

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, 

litra a. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Center for Sundhed og 

Omsorg.  

Formålet med behandlingen 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at udarbejde en deltagerliste til rygestopkurser. 

Kategorier af personoplysninger 

Helsingør Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig: 

Der behandles almindelige personoplysninger. 

Hvor dine oplysninger stammer fra 

Oplysningerne stammer fra borgerne som tilmelder sig rygestopkurser i Helsingør Kommune. 

  

Oplysninger om Helsingør Kommunes behandling af 

dine data 
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Behandlingens varighed 

Oplysningerne bliver slettet efter 5 år, jf. kassationsreglerne i EDSH-systemet 

Dine rettigheder 

Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Helsingør Kommunes 

behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af 

dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er: 

- Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Helsingør Kommune behandler om dig, samt en 

række yderligere oplysninger. 

- Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

- Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne 

ellers ville blive slettet på. 

- Ret til begrænsning af behandlingen 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har 

ret til at få behandlingen begrænset, må Helsingør Kommune fremover kun behandle oplysninger – 

bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, 

gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

- Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Helsingør Kommunes ellers lovlige behandling af 

dine personoplysninger.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk.  

Vil du klage? 

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Helsingør Kommune behandler 

dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside 

www.datatilsynet.dk  

http://www.datatilsynet.dk/
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