Til ansatte og samarbejdspartnere

Sorring, den 20. maj 2018
-/LOL
Persondataforordningen

EU strammer reglerne for hvad der anses som persondata, samt kravene til hvordan vi som
virksomhed skal behandle dem.
Det er vigtigt for os at vores ansatte og samarbejdspartnere er trygge ved, hvordan vi opbevarer og
anvender persondata, og vi skal med det samme understrege at der ikke er krav om indhentning af
samtykke, når det lovligt kan begrundes hvorfor vi indhenter persondata. Her tænkes på
persondata i forbindelse med lønbehandling, bank og forsikring.
Dog er det vigtigt at understrege at kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til
dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse
Vi vil dog sikre os databehandleraftaler med de virksomheder, som behandler medarbejdernes
persondata, hvorfor vi kort har beskrevet hvordan vi opbevarer persondata.
▬▬●▬▬
ERP
Alle UN ansatte er registreret med navn i vores ERP system. Dette er af hensyn til udfyldelse af
referencefelter i de forskellige moduler; ordre, indkøb etc.
C5 anvendes ikke til lønkørsler, hvorfor persondata som cpr-nr. ikke opbevares i systemet.
Finansmodulet har begrænset adgang, og her forekommer der ikke opbevaring af persondata.
Lønsystem
I forbindelse med lønudbetalinger er det nødvendigt med persondata i form af cpr-nr. Her er
udarbejdet en databehandleraftale. Persondata på papir som p.t. opbevares i ringbind skal efter
den 25. maj 2018 opbevares i aflåst skab.
Persondata opbevares elektronisk på serverdrev. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at
få adgang til dine persondata for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
Ansatte som får udleveret mobiltelefoner, dieselkort, og kreditkort underskriver i forbindelse
hermed en tro- og loveerklæring på brug af disse remedier. Samtidig indhenter vi som arbejdsgiver
en samtykkeerklæring fra medarbejderen, da der i forbindelse hermed vil være anført cpr-nr. på
Tro- og Love erklæringen.
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Administration
I UN er udarbejdet telefon-, mail- og adresseliste. Disse lister er tiltænkt til internt brug, og må ikke
udleveres til tredje part. Samme gør sig gældende for visitkort.
Samme gør sig gældende for visitkort med persondataoplysninger. Disse overdrages ikke til tredje
part uden samtykke.
Kvalitetsstyringssystem
I vores kvalitetsstyringssystem er den enkelte medarbejder registreret med navn og
ansættelsesdato. Her er ligeledes registreret fødselsdage og jubilæer.
I systemet kan endvidere registreres nærmeste pårørende, hvis den ansatte har givet sit samtykke
hertil.
CRM system
I vores CRM system er firmaoplysninger registreret med kontaktoplysninger på vores respektive
samarbejdspartnere. Disse er registreret med firmanavn, personnavn, firmaadresse samt firma
telefonnumre og email-adresse.
Disse oplysninger bruges ene og alene til samhandel og videregives ikke til tredje part.
Forsikring
I forbindelse med indtræden i firmaets sundhedsforsikring, skal cpr-nr. oplyses.
Sundhedsforsikringen tegnes i Codan, og Codan er således dataansvarlig for behandling af
personoplysninger, når de udøver forsikringsvirksomhed inden for sin koncession.
Nedenstående er hentet direkte fra Codan’s hjemmeside:
CITAT:
Codan er dataansvarlig
Grundet EU’s nye persondataforordning (GDPR) modtager vi i øjeblikket mange henvendelser om,
hvordan Codan behandler kundernes personoplysninger samt spørgsmål om, hvorvidt vi bør indgå
en databehandleraftale med dem, vi forsikrer.
Codans kunder – både privatkunder og virksomhedskunder skal ikke indgå en
databehandleraftale med Codan. Forsikringsselskaber anses for at være dataansvarlig for
behandlingen af personoplysninger, når behandlingen sker som led i forsikringsøjemed.
Efter databeskyttelsesloven og EU’s persondataforordning er den dataansvarlige den, der alene
eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages
behandling af personoplysninger.
Codan udøver forsikringsvirksomhed i overensstemmelse med vores koncession. Det betyder, at
når vi udøver forsikringsvirksomhed inden for denne, er det Codan, der alene bestemmer til hvilke
formål og med hvilke hjælpemidler, der skal foretages behandling af personoplysninger. Kunderne
er således uden indflydelse f.s.v.a. formål og hjælpemidler, selvom kunderne har visse rettigheder.
Fx hvis en kunde gør brug af sin rettighed om sletning (the right to be forgotten), da kan Codan
ikke efterleve denne rettighed, da det ved lov er os pålagt at gemme og dokumentere visse
personoplysninger
Personoplysninger behandles på sikker vis

Som beskrevet ovenfor udøver Codan forsikringsvirksomhed inden for koncession, dvs. vores
arbejde er underlagt reguleret kontrol. Codan behandler alle personoplysninger på sikker vis og er
ansvarlig for sikker behandling af data.
CITAT slut:
Marketing
Hvis der i forbindelse med reklamer og artikler vises billeder og/eller videoer af de ansatte samt
kunder/leverandører, skal der indhentes samtykkeerklæring hertil.
Cookies
Vores hjemmeside fungerer bedst hvis du tillader brug af cookies. Cookies kan indeholde
persondata, men kan også blot indeholde rent teknisk information. Når du besøger vores
hjemmeside, sætter vi med din accept cookies på din computer. En cookie er en lille tekstfil som
sendes fra web-serveren til webbrowseren (eksempelvis Chrome eller Internet Explorer). Denne
cookie gør det muligt for hjemmesiden eller serveren at indsamle specifik, men begrænset
information fra webbrowseren om den besøgende.
Vi registrerer fx hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din
IP-adresse, og informationer om din computer. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og
Hjemmesidens funktion, udarbejde statistik over den nærmere brug af hjemmesiden.
Kontakt via vores hjemmeside
Hvis du kontakter os fx om en ordre, forespørgsel eller klage, behandler vi dine
identifikationsoplysninger som fx navn, e-mail, samt evt. persondata om dig, som du afgiver ved
henvendelse. Formålet er kundeservice, besvare forespørgsler, håndtering af klager mv. Vores
grundlag kan være i aftalen med dig som kunde, vores legitime interesse i at forsvare os mod et
retskrav eller gøre et retskrav gældende, og/eller pligter efter lovgivningen.
Ændringer i Persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at ændre Persondatapolitikken og giver i så fald
meddelelse på hjemmesiden med et passende varsel og/eller på de enkelte tjenester, når dette er
relevant.
Den til enhver tid gældende politik er tilgængelig på Hjemmesiden og de relevante tjenester.

