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SAMTYKKEERKLÆRING
I henhold til forvaltningslovens §28 og 29 giver undertegnede hermed tilladelse til, at IKT teamet
Horsens kommune kan indhente og videregive oplysninger, der har betydning for min sag om
kommunikationshjælpemidler.
Der kan blive tale om både lægelige og sociale oplysninger, herunder oplysninger fra praktiserende
læge, hospitalsafdelinger, sociale myndigheder m.m.
Denne samtykkeerklæring bortfalder efter et år.

_________________________________
Navn

________________________________
Cpr. nr.

____________________________________________________________________________
Adresse

________________________________
Telefon nr.

__________________________
Dato

Nørrebrogade 38 A
DK-8700 Horsens
Postbox 244

__________________________________________
Underskrift

Tlf. 76 29 72 21
Fax. 75 62 62 85

IKT teamet

Hjemmeside:www.asv-horsens.dk
E-mail: asv@horsens.dk
samtykkeerklæring2.doc

Uddrag af forvaltningsloven
Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed
§ 28. For videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) til en anden forvaltningsmyndighed
gælder reglerne i § 5, stk. 1-3, §§ 6-8, § 10, § 11, stk. 1, § 38 og § 40 i lov om behandling af personoplysninger, jf.
denne lovs § 1, stk. 3.
Stk. 2. Oplysninger af fortrolig karakter, som ikke er omfattet af stk. 1, må kun videregives til en anden
forvaltningsmyndighed, når
1) den, oplysningen angår, udtrykkeligt har givet samtykke,
2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, eller
3) det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en
afgørelse,myndigheden skal træffe.
Stk. 3. Ved samtykke efter stk. 2, nr. 1, forstås enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved
den, oplysningen angår, indvilger i, at oplysningen videregives.
Stk. 4. Et samtykke efter stk. 3 kan tilbagekaldes.
Stk. 5. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig
myndighed efter stk. 1 og 3.
§ 29. I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele
af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) ansøgeren har givet samtykke hertil,
2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller
3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes.
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