Vedr. sommerferiepasning i SFO
26-10-2018

Kære forældre
I sommeren 2019 er de fleste SFOer i Vejle Kommune lukket i ugerne
28, 29 og 30.
I disse uger, kan der tilkøbes en plads i en af de tre nedenstående
SFO’er, som har åbent:
Vejle Midtbyskole, Damhaven 13, 7100 Vejle
Firkløverskolen Give, Ikærafdelingen, Torvegade 75, 7323 Give
Englystskolen, skolebakken 1, 7080 Børkop
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J. nr.: 17.13.00-G01-746-18

EAN-nr.:

Kontaktperson:
Mette Kim Bjerre

Sommerferiepasning kan, hvis SFOen skønner at det er
hensigtsmæssigt, organiseres i samarbejde med en lokal
daginstitutions feriepasning.

Lokaltlf.: 20 40 51 62
Mobil: 20 40 51 62
E-post: MEKBJ@vejle.dk
Skriv til os via borger.dk

Tilmelding til feriepasning sker på et skema, der udleveres i din SFO
og afleveres til den SFO, hvor du ønsker feriepasning.

vedr. personfølsomme data
Her bor vi:
Pædagogisk udvikling, Sko-

Husk at orientere egen SFO om, hvilken SFO dit barn skal passes i.
Prisen er kr. 800,- pr. uge. Det gælder dog ikke førskolebørn, der
betaler som de plejer via pladsanvisningen.

legade 1, 7100 Vejle

Afleveringsfristen for tilmelding til sommerferiepasning er
1. marts 2019. Tilmelding er bindende.
Venlig hilsen
Mette Kim Bjerre
Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig.
Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR
nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
Børne- og Ungeforvaltningen - Uddannelse & Læring
Skolegade 1 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 00 00 Fax: 76 81 00 01
mekbj@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 9-17, Fredag kl. 9-14
Skriv til os via Digital Post fra borger.dk eller virk.dk til Vejle Kommune, vælg Familie, børn og unge
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Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Telefonnummer: 72273002
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger.
Formålet med behandling af dine data
Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af
brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et
eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Retten til at trække samtykke tilbage
I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at
trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af brevet.
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.
Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til
indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere
om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Klagemuligheder
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
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