Privatlivspolitik – Fratrædelse
Information om vores behandling af dine personoplysninger i
forbindelse med ophørt ansættelse.
1

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Campus Vejle er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Campus Vejle
Boulevarden 48
7100 Vejle
CVR-nr.: 37129712
Telefon: +45 72162616
Mail: sikkermail@campusvejle.dk

2

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:




På e-mail: anon@esis.dk
På telefon: +45 6312 6920 eller +45 20216554
Ved brev: ESIS, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

3

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine
personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:




At sikre, at alle procedurer i forbindelse med fratrædelse bliver overholdt
At overholde gældende lovgivning i forbindelse med fratrædelse
At få stoppet ansættelsesforholdet i diverse systemer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


→ Databeskyttelsesloven
→ Forvaltningsloven
→ Funktionærloven
→ Tjenestemandspensionsloven
→ Ansættelsesbekendtgørelsen
→ Hovedoverenskomster og organisationsaftaler
→ Skattelovgivning
→ Helbredsoplysningsloven
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→ Tjenestemandsloven
→ Ferieloven / ferieaftale
→ Arbejdstidsaftaler
→ Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
→ Forældelsesloven

4

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
☒

Almindelige personoplysninger

☒

CPR-nummer

☒

Væsentlige sociale problemer

☒

Profilbilleder

☒

Andre rent private forhold, som ikke er nævnt ovenfor

☒

Følsomme oplysninger – Uddybet herunder:

☒

Helbredsforhold, herunder misbrug m.v.

5

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader nogle eller alle dine personoplysninger til følgende modtagere:
→Tillidsrepræsentanter
→ Arbejdsmiljøleder (arbejdsskader, sundhedsforsikring)
→ Chef/Leder
→ IT-support
→ Løn/HR
→ Advokat
→ Revisorer
→ Databehandlere
HR-system (HR innomate)
Blanketsystem (SDBF)
Tidregistrering (wintid)
Lønsystem (SLS)
Studieadministrative systemer
→ Andre offentlige myndigheder: VIRK.dk og moderniseringsstyrelsen bruger oplysninger til statistiske
formål.

6

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, der behandles i forbindelse med din fratrædelse, stammer fra dit ansættelsesforhold.

7


Opbevaring af dine personoplysninger

→I 6 år efter din fratrædelse
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→ I 30 år efter arbejdsskade / erhvervssygdomme

8

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i afsnit 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på de oplysninger der er angivet ovenfor i
afsnit 1.

9.1

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
oplysninger.

9.2

Ret til berigtigelse (rettelse)

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

9.3

Ret til sletning

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

9.4

Ret til begrænsning af behandling

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.

9.5

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.

9.6

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.

10 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.

Side | 3

