Underretning om indsamling af personoplysninger
Her du læse om, hvordan vi behandlinger de oplysninger, du giver os i din indstilling til demenspriserne.

1. Vi er den dataansvarlige
Social- og Ældreministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig. Vi kan kontaktes her:
Social- og Ældreministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 33 92 93 00
Mail: sim@sim.dk

2. Databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver her:
Social- og Ældreministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Att.: Databeskyttelsesrådgiver
Mail: sm@sm.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger
Dine personoplysninger behandles i forbindelse med indstillinger til, nominering til og uddelingen af
Demenspriserne 2021. Formålet med demenspriserne er at anerkende og hylde de mange medarbejdere
og pårørende, der hver dag gør en forskel for mennesker med demens landet over. Priserne uddeles til en
frontmedarbejder eller ildsjæl/tilbud/aktivitet, der i dagligdagen gør en forskel for mennesker med demens
og deres pårørende.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
•

•

Uddelingen af demenspriserne er ét af 23 konkrete initiativer, der udmøntes i den nationale
demenshandlingsplan, som udspringer af satspuljeaftalen for 2016-2019 mellem regeringen og
satspuljepartierne.
Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave som henhører under offentlig
myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra e.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

•

Almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger (eksempelvis navn, adresse og
mailadresse), og evt. andre oplysninger, du har skrevet i din indstilling.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
De oplysninger, du har givet os, bliver givet videre til den faglige jury, der udpeger vinderen af
Demenspriserne 2021. Juryens medlemmer er underlagt almindelig tavshedspligt. Juryen består af følgende
medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•

Torben Klitmøller Hollmann (sektorformand, FOA)
Grete Christensen (formand, Dansk Sygeplejeråd),
Lone Vasegaard (formand, DemensKoordinatorer i DanmarK),
Lisbeth Lintz (formand for Foreningen af Speciallæger, Lægeforeningen),
Nis Peter Nissen (direktør, Alzheimerforeningen),
Maria Lilja Jensen (seniorkonsulent, Ældre Sagen) og
Karen Tannebæk (uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for Demens).

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger afgivet i forbindelse med uddelingen af demenspriserne vil ophøre når
formålet, som beskrevet under punkt 3, er opnået.
Ydermere arkiveres dine personoplysninger i Social- og Ældreministeriets journaliseringssystem, som følge
af journaliseringspligten for forvaltningsmyndigheder, jf. offentlighedslovens § 15. Når oplysninger er
arkiveret, vil oplysningerne ikke blive viderebehandlet til formål uforenelige med de, i punkt 3, beskrevne
formål.

7. Retten til at trække samtykke tilbage
Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Social- og Ældreministeriet.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
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 tidspunkt.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Du kan se dine rettigheder her:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi 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 behandling
Du har visse 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
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

9. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
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.

