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BEBOERE, PÅRØRENDE OG VÆRGER 

 

Denne persondatapolitik vedrører behandling af dine personoplysninger, når du er beboer på Stribehus 
eller er pårørende eller værge til en beboer på Stribehus.  
 
1. STRIBEHUS’ BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Stribehus behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig selv eller fra andre kilder, fx fra 
dine pårørende, værger eller fra offentlige myndigheder og eventuelle tidligere bosteder.  
 
2. HVORNÅR SKER BEHANDLINGEN 

Dine personoplysninger vil blive behandlet så længe det er nødvendigt af hensyn til administrative og 
praktiske opgaver i forbindelse med et ophold på Stribehus. I visse tilfælde kan vi behandle 
oplysningerne, inden opholdet finder sted, når det er nødvendigt for at afklare muligheden for at kunne 
tilbyde ophold. 
 
3. HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLES 

Vi behandler en række almindelige oplysninger om dig, når du er beboer på Stribehus. Disse er 
eksempelvis dit navn, fødselsdato, oplysninger om familiemæssige forhold, oplysninger om sociale 
ydelser, og en række andre oplysninger om dig og din hverdag på Stribehus, som vi blandt andet noterer 
i statusrapporter og journaler m.v. Vi behandler også oplysninger om dit personnummer. 
Vi kan desuden behandle følsomme og fortrolige oplysninger om dig i form af helbredsoplysninger, 
oplysninger om religion og seksualitet.  
 
Når du er pårørende eller værge til en beboer, behandler vi færre oplysninger om dig. Disse omfatter 
typisk almindelige oplysninger om dig i form af dit navn og kontaktoplysninger, samt eventuelle 
oplysninger, som vi registrerer i forbindelse med beboerens ophold på Stribehus.  
 
4. TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLES OPLYSNINGERNE  

Vi behandler oplysningerne af hensyn til varetagelse af administrative og praktiske opgaver i forbindelse 
med ophold på Stribehus. 
 
5. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN 

Dit samtykke 
I visse tilfælde vil vi indhente et samtykke fra dig, dine pårørende eller din værge, før vi kan behandle 
dine oplysninger. Det betyder, at vi for eksempel ikke optager fotos eller video af dig, uden at vi har 
modtaget samtykke.  
 
Opfyldelse af kontrakt og vores retlige forpligtelser 
I langt de fleste tilfælde kan vi behandle dine oplysninger, fordi det er nødvendigt af hensyn til 
opfyldelse af aftalen om ophold på Stribehus, samt af hensyn til overholdelse af vore retlige 
forpligtelser. Disse forpligtelser kan for eksempel udspringe af Journalføringsbekendtgørelsen, 
Serviceloven og andre relevante regler og lovgivninger. 
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Ydelse af social- og sundhedsomsorg samt beskyttelse af dine vitale interesser 
Vi kan også behandle dine oplysninger, eksempelvis oplysninger om medicin og helbred, for at kunne 
yde social- og sundhedsomsorg til dig, når du opholder dig på Stribehus. I helt særlige (akutte) tilfælde 
kan vi også behandle disse oplysninger for at beskytte dine vitale interesser. 
 
Vores legitime interesse 
I en række tilfælde kan vi desuden behandle oplysninger, når det er nødvendigt for at kunne forfølge 
vores legitime interesse. Dette kan eksempelvis dreje sig om registrering af kontaktoplysninger og 
familiemæssige relationer, værgeforhold o.l., hvor vi har behov for at kunne komme i kontakt med 
pårørende og værger.  
 

Henvisninger til retsgrundlaget: 
 

For almindelige kategorier af personoplysninger 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) (samtykke) 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) (opfyldelse af kontrakt) 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) (retlig forpligtelse) 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) (legitim interesse) 
 

For særlige og fortrolige kategorier af personoplysninger 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a), jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) (samtykke) 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b), jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) (overholdelse af arbejds-, 
sundheds- og socialretlige forpligtelser) 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra c), jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra d) (vitale interesse) 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h), jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra d (ydelse af social- og 
sundhedsomsorg m.v.) 

• Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, 
stk. 1, litra c), jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 (oplysningerne behandles af en 
autoriseret sundhedsperson). 

 
Databeskyttelsesforordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) 
Databeskyttelsesloven: (LOV 502/2018) Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 

 

6. STRIBEHUS’ VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Når du er beboer på Stribehus eller pårørende eller værge til en beboer, kan vi videregive dine 
oplysninger til forskellige offentlige myndigheder. Disse omfatter for eksempel kommunen og 
Socialtilsynet.  
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7. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE 

Stribehus anvender en række data-behandlere, fx leverandører af it-systemer. Visse af disse 
leverandører er etableret i lande udenfor EU, og derfor kan dine oplysninger blive overført til 
tredjelande. Overførslerne er omfattet af fornødne garantier, jf. Databeskyttelsesforordningen 
(2016/679/EU) art. 46, stk. 2, litra c) (standardkontraktbestemmelser). Du kan kontakte Stribehus, hvis 
du ønsker at få udleveret kopi af disse bestemmelser. 
 
8. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 3 år efter afslutningen på opholdet på Stribehus af hensyn 
til dokumentation overfor Socialtilsynet, samt af hensyn til de tilfælde, hvor man som tidligere beboer 
ønsker at tage ophold på Stribehus igen. 
 
Visse oplysninger, der behandles på baggrund af dit gyldige samtykke, vil desuden blive slettet, hvis du 
trækker dit samtykke tilbage. 
 
Under alle omstændigheder opbevarer vi oplysninger i journaler, så længe vi er retligt forpligtede til at 
opbevare journalerne i overensstemmelse med Journalføringsbekendtgørelsen.  
 
9. DINE RETTIGHEDER  

Efter databeskyttelsesreglerne har du følgende rettigheder: 
Du har ret til at anmode Stribehus om at få indsigt i dine personoplysninger. Såfremt dine 
personoplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at bede os om at berigtige oplysningerne. 
Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode Stribehus om at slette eller begrænse dine 
personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen. Du har desuden i visse tilfælde ret til at 
anmode om, at vi overfører dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. Såfremt du ønsker at 
gøre brug af en af dine rettigheder, bedes du kontakte os. 
 
Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk. 
 
I tilfælde af at vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at 
trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, 
der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.  
 

10. KONTAKTOPLYSNINGER 

Stribehus ApS (CVR. 38148338) er dataansvarlig overfor behandling af dine personoplysninger. Du er 
velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen. 
 
Stribehus ApS 
Skolevang 2, Kirke Sonnerup 
4060 Kirke Såby 
Mail: Kontakt@stribehus.dk  
Web: www.stribehus.dk  
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