AFGIVET SAMTYKKEERKLÆRING PERSONDATAFORORDNING
I forbindelse med databeskyttelsesforordningen sker der en stramning af behandling af
persondata pr. 25. maj 2018. Derfor er denne erklæring udarbejdet, hvor du giver dit
samtykke til, at vi opbevarer, behandler og deler dine persondata.
Samtykkeerklæring
Uden at du skriver under herpå, så antager vi, på baggrund af det indgåede samarbejde,
at du er indforstået med og accepterer indholdet af denne samtykkeerklæring.
Du indvilliger med denne samtykkeerklæring i, at oplysninger, der vedrører dig personligt
og/eller din virksomhed, gøres til genstand for behandling, opbevaring og deling jf. denne
erklæring.
Såfremt du ikke accepterer denne samtykkeerklæring, eller hvis du ønsker at trække dit
samtykke tilbage, skal du kontakte os skriftligt.
Du skal dog være opmærksom på, at der kan være lovkrav om, at vi har dine persondata
registreret i minimum 5 år til brug for bl.a. SKAT og Erhvervsstyrelsen. Eftersom vi giver 20
års garanti på visse af vores ydelser, vil det også være nødvendigt at opbevare data i
samme antal år. Det vil derfor ikke altid være muligt straks at efterkomme dit eventuelle
ønske om at få slettet dine personlige data.
Hvordan bliver dine personoplysninger behandlet
Vi opbevarer og behandler dine personfølsomme oplysninger i forbindelse med indgåelse
af arbejdsrelaterede aftaler og opgaver.
De oplysninger, vi har registreret, har vi modtaget fra dig eller din arbejdsplads.
Vores ansatte har også adgang til disse oplysninger til arbejdsmæssigt brug. Alle ansatte
har tavshedspligt.
Vores identitet
I forbindelse med databeskyttelsesforordningen skal vi oplyse vores identitet til dig, som
er:
KARER ApS, CVR.nr. 28892748
Hvilken information har vi registreret
Som person og personligt ejet virksomhed kan vi have følgende oplysninger registreret:
• Navn og adresse
• Personnummer
• Telefonnummer
• E-mailadresse
• Bankoplysninger
• Skatteoplysninger
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For selskaber (ApS, A/S m.fl.) har vi ud over ovenstående også selskabets CVR.nr.
registreret.
Formål med registreringerne og retlige grundlag
Vi har registreret dine persondata for bl.a. at kunne kontakte dig i forbindelse med
udførelse af opgaver, for at kunne fakturere udført arbejde, for at kunne betale fakturaer
og for at kunne udbetale løn.
I Danmark er der krav om, at vi opbevarer dokumentation over for myndighederne i
minimum 5 år. Derfor kan vi tidligst slette dine persondata 5 år efter behandling af dine
data.
Dine rettigheder som registreret
Ifølge databeskyttelsesforordningen har du bl.a. følgende rettigheder:
• Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger
• Retten til indsigt i dine personoplysninger
• Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
• Retten til at få dine personoplysninger slettet (dog jf. ovenstående om pligt til
opbevaring)
• Retten til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes til direkte
markedsføring
• Retten til at flytte personoplysninger (dataportabilitet)
Hvis du mener, at vi ikke lever op til dine rettigheder, vil vi opfordre dig til at kontakte os
skriftligt snarest.
Hvis vi ikke efterkommer dine ønsker, og mener du fortsat, at vi ikke lever op til dine
rettigheder, har du en klagemulighed jf. nedenstående.
Indhentning og opbevaring af samtykke
Hvis du ikke henvender dig til os, forudsætter vi, at vi med denne samtykkeerklæring har
indhentet dit samtykke.
Din samtykkeerklæring opbevares hos os og kan altid fremsendes på anmodning herom.
Klagemulighed
Databeskyttelsesforordningen indeholder øgede krav til, hvilke oplysninger der skal gives
til de registrerede.
Bl.a. indeholder forordningen krav om, at man skal oplyse de registrerede om
behandlingsgrundet, hvor længe oplysninger behandles og om muligheden for at klage til
tilsynsmyndigheden. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet, og dertil skal der
klages, hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger i strid med forordningen.
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