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SAMTYKKEERKLÆRING 
med henblik på at indhente og videregive oplysninger  

til brug for behandling af min sag. 
 
 

Jeg, (navn)___________________________________________, giver herved samtykke til at 
Danmarks Lærerforening, kreds 80 kan behandle min sag. 
I forbindelse med sagens behandling giver jeg samtykke til, at Danmarks Lærerforening, kreds 80 
på mine vegne, kan indhente og videregive oplysninger i form af: 

 

 Dokumenter fra min personalesag i forbindelse med min ansættelse i  

__ _______________ kommune, ansættelse, uddannelse, ferieoplysninger, 

afskedigelse, sygeperioder, aftaler om særlige arbejdsforhold eller hensyn m.v.),  

 lægelige oplysninger (kun hvis relevant) (journaler, speciallægeerklæringer, 

behandlingsoplysninger og lign.),  

 Dokumenter fra min sag på __________________  jobcenter vedrørende 

sygedagpenge, revalidering, førtidspension og fleksjob. 

 
Jeg er bekendt med, at oplysningerne kan videregives, i det omfang det vil være relevant for  
behandlingen af den aktuelle sag, til følgende: 

 

 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 

 Arbejdsgiver 

 Danmarks Lærerforenings arbejdsskadesteam, afskedigelsesteam og 

forhandlingsteam. 

 Jobcenter i __________________ kommune 

 Lærernes Pension 

 Udbetaling Danmark. 

 
 
 
Navn:  ________________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________ 
 
Cpr.nr.: ________________________________________________________ 
 
Telefonnr.: ________________________________________________________ 
 
 
Dato og Underskrift: __________________________________________________ 
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Behandling af persondata og samtykke/fuldmagt 
 

 

Den registreredes rettigheder  
Vi skal oplyse dig om, at i følge EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) har du følgende 

rettigheder:  
 Retten til at modtage oplysning om behandling af dine personoplysninger.  

 Retten til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk.  

 Retten til at få urigtige personoplysninger rettet. 

 Retten til at få dine personoplysninger slettet. 

 Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet). 

 Retten til at klage til Datatilsynet. 
 
 
Oplysningerne slettes/makuleres 10 år efter afslutningen af sagen. 
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