
 

 

1 

 

S A M T Y K K E E R K L Æ R I N G  –  M O D  P Å  M A T E M A T I K  

 

 

Undertegnede 

 

Navn (forældremyndighedsindehaver) Adresse Fødselsdato 

 

 

 

  

 

giver hermed på vegne af 

 

Navn (barn under 18 år) Adresse Fødselsdato 

 

 

 

  

 

samtykke til, at mit barn kan deltage i projektet "Mod På Matematik", og at 

 

Boligorganisation Adresse og kontaktinformation Kontaktperson 

 

 

 

  

 

i den forbindelse må indsamle og i øvrigt behandle følgende oplysninger om mit barn: 

 

- Stamoplysninger (navn, adresse, fødselsdato, klassetrin, e-mailadresse) 

- Færdigheder og fagligt niveau indenfor matematik 

- Antal gennemførte moduler samt kontonummer 

 

Formålet med behandlingen af disse oplysninger er, at barnet kan deltage i en digital personaliseret lek-

tiehjælp via en e-læringsplatform. Projektet er målrettet børn, der har behov for et fagligt løft i faget mate-

matik. Barnet belønnes med en præmie for hvert gennemført modul. Såfremt præmien udbetales, som et 

kontant beløb vil den blive indbetalt på det kontonummer, der er givet til boligorganisationen. Præmien kan 

i nogen situationer være adgang til sociale arrangementer. I så fald får vedkommende besked via den 

boligsociale helhedsplan. Læs mere i den vedlagte projektbeskrivelse. 

 

Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte boligorganisationen.  

 

Ved nedenstående underskrift bekræfter undertegnede at have læst afsnittet om rettigheder mv. i forbin-

delse med behandling af personoplysninger på side 2 og at have modtaget en kopi af denne samtyk-

keerklæring.  

 

 

Dato og underskrift 
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Rettigheder mv. i forbindelse med behandling af personoplysninger 
 

 

Dataansvar og kontaktoplysninger 

Boligorganisationen er dataansvarlig for behandlingen af 

de personoplysninger, som vi har modtaget som led i pro-

jektet "Mod På Matematik". Se vores kontaktoplysninger i 

samtykkeerklæringen. 

 

[Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Hvis I har spørgsmål til vores behandling af dine oplysnin-

ger, er I altid velkomne til at kontakte vores databeskyttel-

sesrådgiver. I kan kontakte vores databeskyttelsesrådgi-

ver på følgende måder: [indsæt]] 

 

Formål og retsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne indhente 

det samtykke, som du giver på vegne af dit barn. Rets-

grundlaget er interesseafvejningsreglen i databeskyttel-

sesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime inte-

resser, der begrunder behandlingen, er, at vi skal kunne 

indhente og dokumentere, at du som indehaver af foræl-

dremyndigheden, giver samtykke på vegne af dit barn. 

 

Vi behandler desuden personoplysninger om dit barn, som 

anført i samtykkeerklæringen. Formålet med behandlin-

gen af disse oplysninger er, at barnet kan deltage i en di-

gital personaliseret lektiehjælp via en e-læringsplatform. 

Der kan læses mere herom i den vedlagte brochure. Rets-

grundlaget er det samtykke, som du giver på vegne af dit 

barn, i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, 

stk. 1, litra a. 

 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler de oplysninger om dig og dit barn, som frem-

går af samtykkeerklæringen. Der er tale om almindelige 

personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordnin-

gens artikel 6. 

 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver ikke dine eller dit barns personoplysninger 

til tredjemand med mindre, vi er forpligtet hertil som følge 

af lovgivningen. Vi overlader personoplysningerne til vores 

databehandlere, der behandler disse oplysninger på vores 

vegne og efter vores instruks. 

 

Overførsel til modtagere i tredjelande 

[Afklares med boligorganisationens databehandlere – i så 

fald indsættes en henvisning til de passende garantier, og 

hvordan den registrerede kan opnå en kopi heraf, eller 

hvor garantierne er blevet gjort tilgængelige]. 

 

Opbevaring af personoplysninger 

Vi opbevarer dine og dit barns personoplysninger i den pe-

riode, som projektet kører og i maksimalt [indsæt tidsrum] 

fra indsamlingstidspunktet. 

   

Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplys-

ninger, der fremgår i samtykkeerklæringen. Hvis du væl-

ger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovlig-

heden af vores behandling af dit barns personoplysninger 

på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til 

tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker 

dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tids-

punkt. 

 

Rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række ret-

tigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om 

dig og dit barn. I har som udgangspunkt ret til:  

o at se oplysninger (indsigtsret) 

o berigtigelse (rettelse) 

o sletning 

o begrænsning af behandling 

o at gøre indsigelse 

o at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

 

I kan læse mere om jeres rettigheder i Datatilsynets vej-

ledning om de registreredes rettigheder, som I finder på 

www.datatilsynet.dk. Hvis I vil gøre brug af jeres rettighe-

der, skal I kontakte os.  

 

Klage til Datatilsynet 

I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis I er util-

fredse med den måde, vi behandler jeres personoplysnin-

ger på. I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk. 

 


