
Dit barn er optaget i et dagtilbud i Horsens Kommune, og i den forbindelse 
behandler vi personoplysninger om dig og dit barn i Daycare.

Dagtilbuddet behandler også oplysninger om dit barn på dagtilbuddets hjemmeside, 
og - hvis dit barns dagtilbud har oprettet en profil på de sociale medier, for 
eksempel på Facebook – behandler dagtilbuddet også personoplysninger om dit 
barn der.

Derfor skal vi – efter Databeskyttelsesforordningen – informere dig om en række 
detaljer om vores håndtering af personoplysninger, og oplyse dig om dine 
rettigheder i den forbindelse.

Behandling af personoplysninger

Horsens Kommunes dagtilbud behandler almindelige personoplysninger om dig og 
dit barn, som for eksempel:

 Billeder fra hverdagen – situationsfotos, og hvis der er givet samtykke til 
det: portrætfotos.

 Identifikationsoplysninger som navn, adresse, telefonnr. og lignende.
 Oplysninger om nationalitet/sprog
 Beskeder i dialogen mellem dagtilbud og hjem
 Fraværsoplysninger – herunder om sygdom og ferie og om komme og gå 

tidspunkter.
 Kalenderaftaler med dagtilbuddet i forbindelse med møder, arrangementer 

o. lign.
 Videooptagelser fra hverdagen, når der er givet samtykke til det.
 Oplysning om læge, vaccinationer og eventuelle særlige hensyn.

Derudover behandler vi også særlige personoplysninger om dit barn:

 Cpr. nr.

Formålet med at vi behandler personoplysningerne er:

 Understøttelse af dagtilbuddets samarbejde med hjemmet
 Planlægning, herunder afholdelse af ferie.
 Dokumentation af dagtilbuddets aktiviteter, herunder til pædagogisk 

dokumentation.
 Varetagelse af dit barns behov i øvrigt.

Vi behandler oplysningerne for at kunne leve op til vores forpligtelser i henhold til 
dagtilbudsloven, herunder for at kunne varetage det daglige samarbejde mellem 
dagtilbud og hjem.

Hvis dit dagtilbud behandler fotos af dit barn på sociale medier, sker det med det 
formål, at informere om dagtilbuddets aktiviteter og daglige liv.

Horsens Kommune vil også bruge oplysningerne i Horsens Kommunes 
videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultater fra 
sådanne undersøgelser vil være anonymiseret. 

Registrering og videregivelse af oplysninger

Horsens Kommune er dataansvarlig for de oplysninger som dit barns dagtilbud 
behandler om dig og dit barn.
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Side 2

Oplysningerne om dit barn i vil blive slettet når opbevaringspligten udløber, og et 
evt. arkiveringskrav er opfyldt. Efter arkivering og sletning er oplysningerne ikke 
længere tilgængelige. 

Du har ret til at vide hvilke oplysninger vi behandler om dig og dit barn, og du kan 
kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til 
databeskyttelseslovgivningen. 

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på 
databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine 
personlige oplysninger. 
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