
Privatlivspolitik for Børnenes Kontor København 
 
 

1. Behandling af dine oplysninger 

Hos Børnenes Kontor respekterer vi din ret til privatliv. Det er derfor vigtigt for os, at du forstår, hvordan og 
på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger. Vores grundprincipper for behandling af dine oplysninger 
er gennemsigtighed, integritet og fortrolighed. Vi behandler aldrig flere oplysninger, end der er nødvendigt 
for at opnå formålet med indsamling. 
 
Vores formål med behandling af dine oplysninger er at udfylde vores primære rolle, som er velgørenhed til 
trængende familier, i form af sommertøj eller julekurve. I den forbindelse har vi brug for jeres oplysninger 
for at vurdere din ansøgning. 
 
Børnenes Kontor København er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Du kan kontakte os på: 
 
Børnenes Kontor 
Frederikssundsvej 119E 
2700 Brønshøj  
 
Telefon: 50 59 90 99 
 
 
2. Disse oplysninger behandler vi om dig 

I forbindelse med din ansøgning, beder vi om følgende oplysninger fra dig.  
 
• Navn, alder, klasse og skole for det barn, der ansøges for 
• Navn, adresse og telefonnummer på forældre/værge og eventuel samlever 
• Husstandens samlede årlige indkomst 

Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan vurdere, hvorvidt ansøgeren er berettiget til modtagelse af 
vores hjælpepakker. 
 
 
3. Grundlag for behandling af dine oplysninger og opbevaringslængde 

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af den legitime interesse vi har i at sikre, at det er værdigt 
trængende, der modtager vores julehjælp, og derved opfylde vores formål som velgørenhedsorganisation. 
 
Vi opbevarer dine oplysninger i ét år fra sidste ansøgning. 
 
4. Modtagere af dine oplysninger 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til nogen uden for Børnenes Kontor. Vi har et samarbejde med skolerne, 
der hjælper os med at omdele ansøgningsskemaerne samt sende dem til vores kontor efterfølgende. 
Skolerne er underlagt den almindelige tavshedspligt. Vi kan dog benytte os af databehandlere, f.eks. i 
forbindelsen med driften af it-systemer, som altid opererer på vegne af os og under instruks fra os. 
 
 



Side 2 

5. Dine rettigheder 

I henhold til lovgivningen har du følgende rettigheder: 
 
• Indsigtsret 
• Ret til rettelse og sletning 
• Ret til begrænsning af behandling 
• Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger 
• Ret til oplysning 
 
6. Sikkerhed 

Vi behandler som udgangspunkt dine oplysninger manuelt med papirsansøgninger, som opbevares sikkert og 
aflåst. Vi modtager også enkelte ansøgninger via e-mail, hvor vi har en databehandleraftale, der garanterer 
et passende sikkerhedsniveau. 
 
7. Klagemulighed 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.  
 
Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: 
Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København 
E-mail: dt@datatilsynet.dk  
Telefon: + 45 33 19 32 00 
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk 
 
 
 
 


