Randers Kommune
Borgerservice
Odinsgade 14
8900 Randers C

Fuldmagt

Dine oplysninger
Fuldmagtsgiver:

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Oplysninger om fuldmagtshaver
CPR nummer

Fuldmagtshaver:

Telefonnummer

Adresse

Fuldmagt
Jeg giver med min underskrift fuldmagt til, at fuldmagtshaver: (sæt ét eller flere krydser):
må hente mit pas
må hente mit kørekort
må hente mit sundhedskort (det gule)

må bestille et nyt sundhedskort (det gule)

må skifte læge på mine vegne til: _________________________________________________________________
må melde flytning på mine vegne (særskilt blanket)
må hente min beboerlicens
må hente min afgørelse om beboerindskudslån
må hente min forskudsopgørelse/årsopgørelsen fra SKAT
Fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver, skal hermed orienteres om, at der skal forevises legitimation ved
afhentning/lægeskift, ligesom der kan stilles kontrolspørgsmål til fuldmagtshaver.
Dato og underskrift:

Fuldmagten gælder fra den dato, hvor du har underskrevet blanketten.

Oplysninger om Randers Kommunes behandling af dine data
Randers Kommune er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger – her kan du få fat i os
Randers Kommune
Borgerservice
Odinsgade 14,
8900 Randers C
CVR-nr.: 29 18 96 68
Telefon: 8915 1515
E-mail: Borgerservice@Randers.dk
Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes på følgende
måde:
•
•

På e-mail: dpo@randers.dk
Du kan læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens hjemmeside www.randers.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
for at kunne dokumentere, at du har givet en fuldmagt til, at en anden person kan hente enten dit pas, dit kørekort, dit sundhedskort (det gule), din beboerlicens,
din afgørelse om beboerindskudslån og/eller din forskudsopgørelse/årsopgørelse fra SKAT.
for at kunne dokumentere, at du har givet fuldmagt til, at en anden person kan skifte læge på dine vegne, må bestille et nyt sundhedskort på dine vegne, og/eller
melde flytning på dine vegne.
Retsgrundlag for behandlingen
Dine personoplysninger behandles efter særlovgivningen på området eller databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger).
Kategorier af personoplysninger
Randers Kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Dit for- og efternavn, din adresse, dit personnummer (cpr.nr.) og telefonnummer.
Hvem videregiver vi dine personoplysninger til
Randers Kommune videregiver ikke dine personoplysninger til andre.
Hvordan er Randers Kommune kommet i besiddelse af dine personoplysninger
Randers Kommune er kommet i besiddelse af dine personoplysninger, da du har underskrevet en fuldmagt til os.
Hvordan opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger
Oplysningerne slettes efter arkivlovens regler
Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Randers Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af
rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Du har følgende rettigheder:
•
•
•
•

•

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
o
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Randers Kommune behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
Ret til berigtigelse (rettelse)
o
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
Ret til sletning
o
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer
Ret til begrænsning af behandlingen
o
Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi
fremover kun behandle oplysningerne – 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
Ret til indsigelse
o
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller 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 indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

