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SAMTYKKEERKLÆRING 
 

 

 

Undertegnede,  ____________________________________ [Navn]  

____________________________________ [Adresse] 

____________________________________  

____________________________________ [Postnummer + By]  

 

giver hermed samtykke til behandling af de personoplysninger, der konkretiseres nedenfor. 

 

Samtykket gives til behandlingen, der har følgende formål: Formålet med behandlingen af de af-

givne personoplysninger er, at opskrive jeres barn på vores interne venteliste for institutionsplad-

ser, således at I vil kunne kontaktes, såfremt at der er ledige pladser. 

 

Den dataansvarliges identitet er Børnecentret Trekanten, CVR-nr.: 26903076, Rødegårdsvej 89, 

5000 Odense C, der kan kontaktes på tlf.nr. [66 13 60 54], hverdage mellem [8-15], eller pr. e-

mail: [bctrekantenctrekanten.dk]. 

 

Jeg giver hermed samtykke til behandling af mit barns navn, adresse, ønsket opstartsdato samt 

CPR-nr., hvilket sker ved følgende afkrydsning: 

 

Sæt kryds:   

CPR-nr.      

   Ja Nej 

 

 Øvrige oplysninger     

   Ja Nej 

 

Jeg giver endvidere samtykke til behandling af mit navn, adresse, tlf.nr., e-mail samt CPR-nr., hvil-

ket sker ved følgende afkrydsning: 

 

 Sæt kryds:   

CPR-nr.      

   Ja Nej 
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 Øvrige oplysninger     

   Ja Nej 

 

 

Jeg er forinden underskrivelsen blevet gjort bekendt med min ret til på ethvert tids-

punkt, at trække mit samtykke tilbage, hvorefter der ikke vil foretages en yderligere 

behandling af ovennævnte personoplysninger.  

 

Hvis du vil gøre brug af din ret til at trække dit samtykke tilbage eller udøve nogle af dine øvrige 

rettigheder, kan dette ske ved henvendelse til Børnecentret Trekanten på de ovenfor anførte kon-

taktinformationer. 

 

Endvidere har undertegnede inden underskrivelsen modtaget og læst Børnecentret 

Trekanten oplysningsskrivelse samt ”Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine 

personoplysninger”, hvori bl.a. dine rettigheder er oplistet og beskrevet. 

 

Selvom der ikke gives samtykke til nogle eller delvise af de ovenstående personoplysninger, skal du 

være opmærksom på, at behandlingen kan følge af andre behandlingsgrundlag, såsom at Børne-

centret Trekanten er berettiget til at foretage behandlingen, som følge af opfyldelsen af en kon-

trakt eller lovgivning. 

 

Dato: 

 

 

___________________________________ 

              (Underskrift) 

 

 


