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Horsens Kommune sprogvurderer alle børn i dagtilbud når de er omkring 3 år, og
når de er 5 år. Til det bruger vi sprogvurderingssystemet Hjernen og Hjertet, hvor
vi registrerer personoplysninger om dit barn.
Derudover bruger Horsens Kommune Hjernen og Hjertet til understøttelse af
vurderingen af de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven, til vurdering af motorisk
udvikling af børn som har behov for stimulering af deres motoriske udvikling og til
at understøtte arbejdet med børnenes alsidige udvikling. Også her registrerer vi
personoplysninger om dig og dit barn.
Vi skal – efter Databeskyttelsesforordningen – informere dig om en række detaljer
om vores behandling af personoplysningerne, og oplyse dig om dine rettigheder i
den forbindelse.
Behandling af personoplysninger
De personoplysninger vi behandler om dig og dit barn er almindelige
personoplysninger, som for eksempel:







Identifikationsoplysninger,
Dit barns sprogvurderingsresultat herunder oplysninger om fokuspunkter,
Sundheds- og trivselsoplysninger, samt om din tilfredshed med
dagtilbuddet,
Om dit barns alsidige udvikling og vurdering af parathed til skole,
Om dit barns motoriske udvikling
Handleplaner og overgangsbeskrivelser i forbindelse med overgang til
folkeskole.

Formålet med at vi behandler personoplysningerne er, at understøtte arbejdet med
dit barns læring, trivsel og personlig mestring.
Vi behandler oplysningerne fordi det fremgår af dagtilbudslovens § 11, stk. 1, at
Horsens Kommune skal gennemføre en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3
år der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre
forhold, der giver en formodning om, at barnet kan have behov for
sprogstimulering. Derudover har Horsens Kommune besluttet, at tilbyde
sprogvurdering til alle børn i alderen omkring 3 år, samt til de 5 årige.
Horsens Kommune vil også bruge oplysningerne i Horsens Kommunes
videnskabelige og statistiske undersøgelser, for eksempel i Horsens Kommunes
Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. 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
registrerer i Hjernen og Hjertet.
I det omfang du har givet dit samtykke til det, vil relevante oplysninger om dit barn
blive videregivet i forbindelse med dit barns overgang til skole.
Oplysningerne om dit barn i Hjernen og Hjertet 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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