
 

 

 

Oplysningspligt vedrørende behandlingen af personoplysninger i 
HEL Fritid 

Formål:  
 HEL Fritid i Slagelse Kommune hjælper og støtter børn og unge i alderen 6-18 

år, der står uden for fritidslivet, i gang med en fritidsaktivitet. 
 HEL Fritid tildeler efter behov økonomisk støtte til kontingent til fritidsaktiviteten, i udgangspunkt de 

første seks måneder af fritidsaktiviteten. 

 

Forløb i HEL Fritid: 
 Tovholderen, en fagperson i kommunen, som henviser børn og unge til HEL Fritid, videresender ne-

denstående personoplysninger til HEL Fritid, der benytter dem til at finde en fritidsaktivitet til barnet 
og tilmelde barnet fritidstilbuddet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 HEL Fritid kontakter forældre for at følge op på forløbet to uger, to måneder og et halvt år efter bar-

net er begyndt at gå til en fritidsaktivitet.  
 Ved afslag på henvisningen opbevarer HEL Fritid de modtagende personoplysninger. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Fritidsafdelingen, Center for 

Kultur, Fritid og Borgerser-

vice 

Gørtlergade 4 

4200 Slagelse 

fritid@slagelse.dk  

58 57 47 45 

Personoplysninger som videresendes til HEL Fritid: 
 Barnets fulde navn, køn, fødselsdato, skole og klassetrin.  
 Barnets adresse. 
 Forældres fulde navn, e-mail og telefonnummer. 
 Familiens behov for økonomisk støtte til fritidsaktiviteten. 
 Bemærkninger vedrørende personlige forhold, der har betydning for forløbet i HEL Fritid. 

 

Du skal vide:  
Efter persondataloven har man som udgangspunkt: 

 Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om en selv. 
 Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles. 
 Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende el-

ler på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.  

 

Kontakt Databeskyttelsesrådgiver (DPO) i Slagelse Kommune:  
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Databeskyttelsesrådgiver 
Langelinie Allé 35 
2100 København Ø 
Tlf.nr: 72 27 30 02 
Mail: dpo.slagelse@bechbruun.com 
CVR: 3853 8071 

 

Dataansvar: 

HEL Fritid i Slagelse Kommune er dataansvarlige for behandlingen af personoplysningerne, så længe forlø-

bet udføres i HEL Fritid. 
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