
 

 

ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE OM 
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
 

Som led i indgåelse af ansættelsesaftale og som del af den løbende administration af 

dit ansættelsesforhold hos Simonsen Transport ApS behandler vi personoplysninger 

om dig. Vi skal efter Databeskyttelsesforordningen orientere dig om, at vi indsamler 

og behandler personoplysninger om dig, og vi skal give dig en række oplysninger i 

forbindelse med vores behandling. 

 

Du kan i denne orientering læse nærmere om vores behandling. Hvis du har spørgs-

mål, er du altid velkommen til at kontakte os på Lars Simonsen 

 

1 VORES OVERORDNEDE PRINCIPPER 

Hos Simonsen Transport ApS tilstræber vi, at vi behandler så få personoplysninger om dig som muligt. Vi 

indsamler og behandler som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger om dig, som er nød-

vendige, for at vi kan overholde vores pligter i henhold til lovgivningen og de kollektive overenskomster 

om fx løn- og personaleadministration, som vi er underlagt samt de oplysninger, som er nødvendige for at 

kunne gennemføre og administrere dit ansættelsesforhold. 

 

2 HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG? 

Vi behandler følgende oplysninger om vores ansatte som led i personaleadministration: 

 

- De oplysninger, du selv har givet os i din ansøgning inkl. eksamensbeviser og cv 

- Stamoplysninger som dit navn, adresse og telefonnummer 

- CPR-nummer 

- Kontaktoplysninger til nærmeste pårørende 

- Udleverede arbejdsredskaber  

- Oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration, herunder stilling, tje-

nestested, arbejdsopgaver, arbejdstider, opgavevaretagelse, lønforhold og kontonummer, hvortil 

din løn skal anvises, oplysninger af relevans for lønindeholdelse, kildeskatteoplysninger, oplys-

ninger om pensionsforhold, personalepapirer, uddannelse, sygefravær og feriefravær, omsorgs-

dage (herunder CPR-numre på børn under 8 år) 

- Personlighedstests 

- Straffeattest 

- kopi af pas 

- Kopi af kørekort 

- Medarbejderbillede til intern brug 

- Relevante kursusbeviser 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Vi fører en liste med kontaktoplysninger på de ansatte og en kontaktperson i tilfælde af en ulykke o.lign. 

hvor en pårørende til medarbejderen skal kontaktes. Listen opbevares hos/på/ophængt på og ret-

tes/ajourføres løbende. I tilfælde af at medarbejderen ikke ønsker at stå på denne liste skal dette med-

deles til Lars Simonsen. 

 

Vi behandler i visse tilfælde følsomme personoplysninger om dig, eksempelvis hvis du selv afgiver hel-

bredsoplysninger, hvis du er omfattet af en ordning i henhold til servicelovens § 56, eller hvis du er ansat 

i flexjob.  

 

Foruden de oplysninger vi behandler som led i personaleadministrationen, behandler vi herudover følgen-

de oplysninger om vores ansatte, hvis det er nødvendigt af andre lovlige, driftsmæssigt begrundede årsa-

ger, eksempelvis til gennemførelse af sikkerheds- eller kontrolforanstaltninger, administration af perso-

nalegoder, mv.. 

 

Der er i bilerne installeret satellit. 

 

Endelig foretager vi behandlinger af personoplysninger om dig, hvis du har givet særskilt samtykke til det 

i forbindelse med markedsføring og kommunikation til ekstern brug. 

 

Oplysningerne indsamler vi primært fra dig selv. Vi indsamler dog visse personoplysninger om dig fra 

andre – dette omfatter skatteoplysninger fra din kommune, som vi bruger i forhold til skatteberegning og 

–indberetning. 

 

3 VORES GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNIGNER 

Simonsen Transport ApS behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: 

(1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål 

(GDPR art. 6, stk. 1, litra a, og art. 9, stk. 2, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din ansættelses-

kontrakt med Simonsen Transport ApS (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til Simonsen Transport 

ApS legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), (4) opfyl-

delse af en retlig forpligtelse, som Simonsen Transport ApS er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c), (5) 

behandlingen er nødvendig for at overholde Simonsen Transport ApS eller dine arbejds-, sundheds- og 

socialretlige forpligtelser eller specifikke rettigheder, der følger af national ret eller af EU-retten (GDPR 

art. 9, stk. 2, litra b) og (6) behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af dig 

(GDPR art. 9, stk. 2, litra e).  

  



 

 

 

  

 

 

Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands 

legitime interesser for så vidt angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine 

interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). 

4 VIDEREGIVELSE 

Vi videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et krav ifølge lovgivning eller en overenskomst, 

og det øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af vores pligter som arbejdsgiver. 

 

Kategorier af modtagere af dine oplysninger kan være SKAT, ATP, Feriekonto, pensionskasser, banker og 

forsikringsselskaber, fagforeninger, kommuner (i tilfælde af dagpengerefusion), barsels- og fleksfonden, 

Arbejdsskadestyrelsen i tilfælde af arbejdsskade, sundhedsordninger. 

 

Vi videregiver herudover oplysninger om dig til vores koncernforbundne selskaber, når det er relevant for 

vores personaleadministration, eller når det er nødvendigt i forhold til regnskabsmæssige krav. 

 

Vi kan herudover spørge om dit konkrete samtykke til videregivelse af dine personoplysnigner til andre, 

som vi samarbejder med om personalegoder. 

5 OPBEVARINGSPERIODE 

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, så længe som det er nødvendigt af hensyn til vores 

behov for at kunne dokumentere vores personaleadministration, herunder administration af dine løn- og 

ansættelsesforhold i henhold til offentligretlige regler, overenskomster, bogføringsloven og de almindeli-

ge forældelsesregler. 

 

Oplysningerne opbevares på din personalesag, som slettes, når der er forløbet 5 år fra udgangen af det 

kalenderår, hvor du er fratrådt din stilling hos Simonsen Transport ApS. Hvis der er særlige og konkrete 

årsager til det, vil din personalesag dog kunne opbevares i en længere periode.  

 

I de tilfælde, hvor vores grundlag for behandling af oplysninger er dit samtykke, ophører vi dog fremad-

rettet med at foretage de behandlinger, du gav samtykke til, hvis du tilbagekalder dig samtykke, med 

mindre vi også har et andet behandlingsgrundlag.  

6 DINE RETTIGHEDER 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplys-

ninger om dig.   

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på Lars Simonsen og oplyse, hvilken af dine 

rettigheder, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Efter vi har modtaget din anmodning, undersøge vi, om 

vi kan efterkomme dit ønske. Hvis vi ikke umiddelbart mener at kunne efterkomme dit ønske, hører du 

fra os med en begrundelse for, hvorfor dit ønsker ikke kan imødekommes. Du vil i så fald få lejlighed til 



 

 

 

  

 

 

at udtale dig, før vi træffer en endelig afgørelse om, hvorvidt dit ønske om udøvelse af dine rettigheder 

vil blive imødekommet. 

  

6.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysnin-

ger.  

6.2 Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

6.3 Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer.  

6.4 Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.  

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset 

fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller 

forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

6.5 Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysnin-

ger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  

6.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 

hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

7 KLAGE TIL DATATILSYNET  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

http://www.datatilsynet.dk/


 

 

 

  

 

 

8 VORES DATAANSVAR 

Lars Simonsen er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som vi har beskrevet ovenfor. 

 

Vores kontaktoplysninger er 

 

Simonsen Transport ApS 
Fasanvej 6, 7130 Juelsminde 

CVR-nr. 26 58 19 90  
Direktør Lars Simonsen 


