
Ældrerådsvalg  
i Aarhus Kommune 

oktober 2021 
Aarhus Kommune                                     Ældrerådet i Aarhus 

                         Kommune 

Stillere for (fulde navn): 
_________________________________________________  

til Ældrerådsvalg i Aarhus Kommune, oktober 2021 
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Bemærkninger: 

1) Med sin underskrift vedstår man sig, at man støtter ovenstående person som kandidat til Ældrerådsvalget i Aarhus 
Kommune. Stillerlisten offentliggøres ikke, og vil blive destrueret efter valgets afholdelse. 

2) Man kan kun være stiller for én kandidat, og man skal som stiller være fyldt mindst 60 år senest den 10. oktober 2021 
samt være bosat i Aarhus Kommune. 

3) For at blive godkendt som kandidat skal man stille med mindst 10 stillere. 
4) Stillerlisten skal være Ledelsessekretariatet i Sundhed og Omsorg i hænde senest mandag d. 7. juni 2021.  
5) Stillerlisten kan scannes ind og sendes til sek@mso.aarhus.dk eller sendes med post til Sundhed og Omsorg, Aarhus 

Kommune, Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. Du kan også aflevere den udfyldte stillerliste på rådhuset ved 
rådhusbetjentene med besked om, at den skal afleveres til Ledelsessekretariatet i Sundhed og Omsorg. 

6) Der henvises til vedlagte oplysningstekst om Aarhus Kommunes anvendelse af de oplyste persondata. 
 

mailto:sek@mso.aarhus.dk


 
 
Oplysninger om anvendelse af persondata 
I forbindelse med at du stiller dig til rådighed som stiller for en kandidat til Ældrerådsvalg 2021 i Aarhus Kommune, skal vi jf. 
Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder 
i den forbindelse. 
 
Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien identifikationsoplysninger. Det gør vi for at kunne identificere, at du er 
stemmeberettiget til Ældrerådsvalg 2021 i Aarhus Kommune, og at du dermed kan godkendes som stiller for en kandidat til valget.  
 
Det er frivilligt om du ønsker at opgive oplysningerne som stiller. Angiver du ikke de ønskede oplysninger kan du ikke godkendes som 
stiller for den kandidat, som du ønsker at være stiller for. 
 
Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 
 
De oplysninger vi her behandler om dig, vil blive slettet efter afholdelse af Ældrerådsvalg 2021 i Aarhus Kommune i oktober 2021.  
 
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 21. 
 
Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, 
som kan kontaktes på sek@mso.aarhus.dk. 
 
Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes 
databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk. 
 
Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. 
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