PERSONDATA - MEDARBEJDERE I KOMMUNEN
Syddjurs Kommune er dataansvarlig for
behandlingen af medarbejdernes person
oplysninger.
I forbindelse med medarbejdernes ansættelse er
det nødvendigt at behandle en række af medarbejdernes personoplysninger.

Det gælder bl.a. oplysninger om:
• Navn og kontaktoplysninger
• CPR-nummer
• Skatteoplysninger og indkomstforhold
• Brugernavn
• Organisatorisk tilhørsforhold 		
(afdeling/arbejdssted)
• MedarbejderID

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Syddjurs Kommune behandler f.eks. personoplysninger i forbindelse med:
• Ansøgninger
• Lønbehandling
• Refusionsbehandling
• Økonomibehandling
• Aktindsagt
• Adgange til fagsystemer
• Ledelsesinformation
• IT-support og drift
IT-afdelingen overvåger brugen af kommunens netværk, systemer og datakilder. Medarbejderes anvendelse af disse bliver overvåget og logget.
Diverse oplysninger indgår i ledelsesinformation, statistik og forskning.
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger fremgår af:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9, Databeskyttelseslovens § 8, 10 og 11.

INDHENTNING OG OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER
Her har vi dine oplysninger fra
Vi henter personoplysninger fra ansættelsesblanketter og offentlige myndigheder som f.eks.
SKAT og folkeregistret.
Opbevaring
Dine informationer gemmes i it-systemer i kommunen og hos eksterne leverandører, som
Syddjurs Kommune har indgået en databehandleraftale med.
Medarbejderdata såsom brugernavne gemmes i fagsystemer, sålænge det er relevant for itdrift, support og historik. Øvrige oplysninger opbevares efter gældende arkivregler.

HVEM MODTAGER DINE OPLYSNINGER?
Syddjurs Kommune videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Der er dog situationer, hvor det følger af
lovgivningen, at vi er forpligtede til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder, institutioner m.fl.
Det kan også være nødvendigt at dine oplysninger videregives til kommunens samarbejdspartnere, f.eks. systemleverandører og eksterne fagpersoner.
Vi videregiver udvalgte oplysninger til f.eks.:
• SKAT
• ATP
• Pensionsselskaber
• Udbetaling Danmark
• Faglige organisationer
• Danmarks Statistik

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig og dit barn.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Ret til berigtigelse (rettelse) eller sletning
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at
få begrænset behandlingen, må vi fremover stadig opbevare oplysningerne. Derudover må kommunen
ikke behandle eller videregive oplysningerne, med mindre:
• Du giver samtykke til behandlingen
• Behandlingen sker med henblik på retskrav
• Behandlingen sker med henblik på at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER - FORTSAT
Ret til at få flyttet dine personoplysninger (retten til dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at flytte dine oplysninger til en anden dataansvarlig (eller selv modtage dine
personoplysninger i et format, der er let at læse). Rettigheden til dataportabilitet gælder imidlertid ikke,
hvis dine personoplysninger er nødvendige for at løse opgaver i samfundets interesse, eller vi bruger
dem til offentlig myndighedsudøvelse.
Ret til at tilbagekalde dit samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid
tilbagekalde dit samtykke. Du kan finde en blanket til tilbagekaldelse af samtykke her.
Ret til at få oplyst baggrunden for din pligt til at afgive oplysninger
Du har ved vores første henvendelse til dig ret til at få at vide, om det er et lovkrav eller i henhold til en
kontrakt, du skal give os dine personoplysninger. Du har også ret til at få at vide, hvad konsekvenserne er
ved ikke at gøre det.
Klageadgang
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. I Syddjurs Kommune opfordrer vi til, at du altid først kontakter den relevante afdeling
i kommunen, hvis du har problemer eller spørgsmål. Du finder en oversigt over afdelinger i staben på
næste side, og kontaktoplysninger til Datatilsynet her.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål eller indsigelser til kommunens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte den relevante afdeling i Staben:
•
•
•
•
•
•

HR og Løn
IT og Digitalisering
Udvikling og Kommunikation
Ledelsessekretariatet
Finans og Indkøb
Budget og Analyse

Hvis du har spørgsmål til kommunens generelle behandling af personoplysninger
kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.
YDERLIGERE INFORMATION
Databeskyttelsesrådgiver i Syddjurs Kommune
Auður Halldórsdóttir
Email: dbr@syddjurs.dk

Du kan finde yderligere information
om kommunens behandling af personoplysninger på Syddjurs Kommunes
hjemmeside.
syddjurs.dk/databeskyttelse

