
	  
	  

	  
Tavshedspligt	  for	  frivillige	  i	  BROEN	  

	  
Som	  frivillig	  i	  en	  lokalafdeling	  af	  BROEN	  Danmark	  er	  du	  omfattet	  af	  tavshedspligt	  i	  forhold	  til	  fortrolige	  
personlige	  oplysninger.	  Det	  gælder	  både,	  mens	  du	  er	  aktiv	  som	  frivillig,	  og	  efter	  at	  du	  er	  holdt.	  
Tavshedspligten	  er	  omfattet	  af	  straffelovens	  §152.	  
Tavshedspligten	  skal	  sikre	  privatlivets	  fred	  for	  de	  familier,	  du	  kommer	  i	  berøring	  med,	  f.eks.	  ved	  at	  børn,	  
unge	  og	  forældre	  trygt	  kan	  tale	  med	  dig	  uden	  at	  være	  nervøse	  for,	  at	  oplysninger	  om	  dem	  gives	  videre	  til	  
uvedkommende	  med	  mindre	  det	  er	  aftalt.	  
	  
Generelt	  om	  respekt	  for	  fortrolige	  personlige	  oplysninger:	  
• Gennem	  arbejdet	  i	  en	  lokalafdeling	  af	  BROEN	  Danmark	  vil	  frivillige	  få	  kendskab	  til	  navne	  og	  adresser	  på	  

børn	  og	  familier,	  som	  modtager	  eller	  ønsker	  hjælp,	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  også	  private	  oplysninger	  om	  
økonomi,	  sygdom	  og	  lignende.	  Sådanne	  personlige	  oplysninger	  skal	  betragtes	  som	  fortrolige	  og	  må	  ikke	  
videregives	  til	  f.eks.	  samarbejdspartnere	  i	  kommunen	  eller	  andre	  foreninger,	  med	  mindre	  det	  sker	  som	  
led	  i	  samarbejde	  med	  andre	  parter	  om	  løsning	  af	  enkelte	  opgaver,	  og	  såfremt	  der	  er	  givet	  samtykke	  fra	  
de	  berørte	  personer,	  dvs.	  forældrene	  til	  et	  barn	  eller	  en	  ung	  og	  evt.	  den	  unge	  selv.	  

• I	  må	  i	  lokalafdelingen	  gerne	  tale	  med	  hinanden	  om	  konkrete	  børn	  og	  familier	  uden	  at	  skulle	  indhente	  
samtykke	  fra	  forældrene,	  hvis	  det	  har	  et	  klart	  formål	  for	  at	  kunne	  tildele	  støtte.	  Ønsker	  du/I	  at	  drøfte	  et	  
barn	  med	  andre	  uden	  for	  lokalafdelingen,	  f.eks.	  med	  en	  fagperson	  i	  kommunen,	  skal	  du	  som	  
udgangspunkt	  have	  samtykke	  fra	  forældrene.	  

• Hvis	  et	  barn	  eller	  en	  ung	  har	  store	  vanskeligheder,	  som	  du	  ikke	  kan	  gøre	  noget	  ved,	  skal	  de	  sociale	  
myndigheder	  inddrages.	  En	  underretning	  til	  kommunen	  om	  et	  barns	  problemer	  vil	  ikke	  være	  i	  strid	  med	  
reglerne	  om	  tavshedspligt.	  Du	  kan	  også	  drøfte	  et	  barn	  anonymt	  med	  de	  sociale	  myndigheder	  i	  
kommunen.	  

• Hvis	  der	  opstår	  tvivl	  om	  oplysningers	  fortrolighed,	  bør	  det	  drøftes	  i	  lokalafdelingen	  eller	  ved	  at	  
kontakte	  BROEN	  Danmarks	  sekretariat.	  

• Brud	  på	  tavshedspligten	  kan	  medføre,	  at	  den	  frivillige	  må	  ophøre	  i	  BROEN.	  
• 	  
Se	  også	  folderen:	  ”Hvad	  må	  du	  sige?”	  fra	  Socialministeriet.	  
	  
	  
Jeg	  erklærer	  hermed,	  at	  jeg	  er	  bekendt	  med,	  at	  jeg	  som	  frivillig	  i	  BROEN	  er	  omfattet	  af	  tavshedspligt	  både	  
under	  og	  efter	  min	  tilknytning	  til	  BROEN.	  Adgang	  til	  mailkonto/-‐konti	  samt	  fælles	  drev	  hos	  BROEN	  ophører,	  
og	  du	  skal	  sørge	  for	  at	  overdrage	  evt.	  BROEN-‐materiale	  på	  din	  private	  pc/tablet/telefon	  til	  BROEN.	  
	  
Aftalen	  er	  indgået	  mellem	  (lokalafdeling)	  ______________________________________________________	  

og	  (navn	  på	  frivillig)	  _______________________________________________________________________	  

Adresse	  ________________________________________________________________________________	  

Telefon	  ______________________E-‐mail	  _____________________________________________________	  

	  

Dato:	  ___________________	  Underskrift	  _____________________________________________________	  


