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Informationsbrev af den 2. november 2022 i forbin-
delse med registrering af CPR-numre  

 

Kære forældre  
 
I forbindelse med, at der har været positive asbest-prøver på legeplads-
området på Kobbelvænget 65, har I som forældre efterspurgt, om jeres 
børn kan blive registreret i kommunens system i forbindelse med en 
eventuel sundhedsskadelig eksponering for asbest.  
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. oktober 2022 udarbejdet en 
skriftlig vurdering af den sundhedsmæssige risiko i forbindelse med as-
best forurening ved Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 
København. 
 
Samlet set vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at eksponeringen af 
børnene har været så lav, at den ikke har en sundhedsmæssig betyd-
ning. Det vil sige, at man ikke vil forvente en højere forekomst af lunge-
hindecancer i voksenalder hos de børn, som har opholdt sig på lege-
pladsen og institutionen, sammenlignet med andre børn. 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, på baggrund af ovenstående, at 
en registrering af eksponeringen hos de pågældende børn, ikke er nød-
vendig. 
 
Københavns Ejendomme og Indkøb vil dog gennemføre en registrering 
af jeres børn (med CPR-numre), som journaliseres i kommunens jour-
naliseringssystem til eventuel fremtidig brug i tilfælde af, at der skulle 
være et ønske om at rette et erstatningskrav mod Københavns Kom-
mune som bygherre på et senere tidspunkt. Da børn ikke er omfattet af 
arbejdsmiljølovgivning, er det valgt at foretage registreringen med 
henblik på at sikre børnenes fremtidige muligheder. KEID vil modtage 
navne og CPR-numre fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. 
 
Københavns Kommune kan som dataansvarlig indsamle og opbevare 
oplysningerne om, hvilke børn der har opholdt sig på Kobbelvænget 65 
i det tidsrum, som vurderes berørt af asbestsituationen i forbindelse 
med renoveringen. KEID baserer denne beslutning på den 
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databeskyttelsesretlige behandlingshjemmel i forbindelse med ind-
samling og opbevaring, artikel 6, stk. 1, litra d) i databeskyttelsesforord-
ningen. Denne bestemmelse bruges i situationer, hvor det i fremtiden 
kan være nødvendigt, og i de registreredes interesse, at kunne beskytte 
den registreredes vitale interesse. Vi opbevarer som udgangspunkt dit 
barns personoplysninger til det angivne formål i op til 30 år som følge af 
reglerne i forældelseslovens § 3, stk. 3, nr. 1. 
 
KEID kan oplyse om følgende:  
• Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i 

forhold til vores behandling af oplysninger om dit barn. 
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dit 

barn, samt en række yderligere oplysninger og har ret til at få urig-
tige oplysninger om dit barn rettet. 

• I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dit barn, 
inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræf-
fer. 

• Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dit barns person-
oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behand-
lingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra op-
bevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan 
fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en 
person eller vigtige samfundsinteresser. 

• Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige be-
handling af dit barns personoplysninger.  

 
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dit barns oplysninger, er 
du altid velkommen til at kontakte KEID@kk.dk.  
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de 
registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med 
den måde, vi behandler dit barns personoplysninger på. Du finder Data-
tilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
 
Venlig hilsen 
Københavns Ejendomme og Indkøb 
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