
 
 

 

Sådan behandler Byrådssekretariatet dine oplysninger i 
forbindelse med ældrerådsvalg 

Hvem er vi? 

Randers Kommune 
Byrådssekretariatet 
Laksetorvet 1, 8900 Randers C 

 
CVR-nr.: 29189668 

Telefon: 89151905 
E-mail: byrådssekretariatet@randers.dk  

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 Information om databeskyttelse 

Hvad anvender vi dine oplysninger til? 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Dine personoplysninger anvendes i forbindelse med kandidatopstilling til og afholdelse af 
ældrerådsvalg 2021 

Har vi lov til at behandle dine oplysninger? 

Dine personoplysninger behandles efter særlovgivningen på området eller 
databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger).  

Hjemlen for behandling af personoplysninger er: 

• Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra e. 
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• Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af 
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. 

• Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på 
databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. 

• Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, 
jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Kategorier af personoplysninger: 

Randers Kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

Almindelige personoplysninger 

• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer 

Særlige personoplysninger 

• CPR-nummer til entydig identifikation 

Følsomme personoplysninger 

• Følsomme oplysninger behandles som udgangspunkt ikke i forbindelse med opstilling til 
ældrerådsvalg 2021. Følsomme personoplysninger behandles alene, såfremt du selv har 
oplyst dem i forbindelse med din kandidatanmeldelse.  

• Følgende oplysninger er følsomme personoplysninger: Race og etnisk oprindelse, politisk 
overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, 
genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, 
helbredsoplysninger og seksuelle forhold eller seksuel orientering. 

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til? 

Randers Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

• I forbindelse med ældrerådsvalget videregives alle de oplyste personoplysninger til 
Assembly Voting, som står for afholdelse af det digitale valg.  

• Herudover udsendes valgmateriale til alle stemmeberettigede borgere (60+) i Randers 
Kommune. I valgmaterialet indgår følgende personoplysninger om kandidaterne til 
ældrerådsvalget: Navn, alder, adresse og præsentation af kandidaten (skrevet af 
kandidaten selv).  

 



 
 

 

Hvordan er vi kommet i besiddelse af dine personoplysninger? 

• Via din kandidatopstilling til ældrerådsvalg 2021 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

• Dine oplysninger opbevares så længe de er nødvendige til det angivne formål, og for at 
overholde reglerne om journalisering i offentlighedsloven. Oplysningerne vil blive slettet 
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 kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på Datatilsynets hjemmeside 

Du har følgende rettigheder: 

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) 

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) 

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 tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer 

Ret til begrænsning af behandlingen 

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 
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Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 
personoplysninger. 

Klagemuligheder 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Randers 
Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
Datatilsynets hjemmeside. Som registreret har du endvidere mulighed for at indbringe spørgsmål 
om Randers Kommunes overholdelse af databeskyttelsesloven for domstolene. 

Gældende fra: 13. april 2021 

http://www.datatilsynet.dk/
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