Procedure for databehandlingsaktiviteter
inden for personale- og kundeadministration
Den dataansvarlige virksomhed
Navn

KARER ApS

CVR-nummer

28892748

Adresse

Hyttebovej 10, 2660 Brøndby Strand

Telefonnummer

+45 51 181 181

E-mailadresse

info@kareraps.dk

Hjemmeside

www.kareraps.dk

Virksomhedens dataansvarlige

Peter Karer

Behandlingen af personoplysninger
Behandlingens betegnelse

Personale- og kundeadministration

Formålene med behandlingen

Varetagelse af det løbende ansættelsesforhold og håndtering af personalerelaterede forhold i øvrigt.
Løbende kontakt og dialog med kunder og leverandører.

Kategorier af registrerede personer
Behandlingens betegnelse

1) Ansatte
2) Tidligere ansatte
3) Kunder
4) Leverandører

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger
Kategori 1: ANSATTE

Særlige kategorier af personoplysninger
☐ Race eller etnisk oprindelse
☐ Helbredsoplysninger
☐ Politisk overbevisning
☐ Seksuelle forhold eller
orientering
☐ Religiøs overbevisning
☐ Genetiske elle biometri☐ Filosofisk overbevisning
ske data til brug for identifi☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforkation
hold
☐ Strafbare forhold
☒ Almindelige kategorier af personoplysninger som navn, adresse,
e-mail, telefonnummer, lønniveau]
☒ Almindelige oplysninger vedrørende ansættelsesforhold til brug
for administration [stilling, lønforhold, personalepapirer, bankoplysninger]
☒ CPR-nummer
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Kategori 2: TIDLIGERE ANSATTE

Kategori 3: KUNDER

Kategori 4: LEVERANDØRER

Særlige kategorier af personoplysninger
☐ Race eller etnisk oprindelse
☐ Helbredsoplysninger
☐ Politisk overbevisning
☐ Seksuelle forhold eller
orientering
☐ Religiøs overbevisning
☐ Genetiske elle biometri☐ Filosofisk overbevisning
ske data til brug for identifi☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforkation
hold
☐ Strafbare forhold
☒ Almindelige kategorier af personoplysninger som navn, adresse,
telefonnummer, e-mail]
☒ Almindelige oplysninger vedrørende ansættelsesforholdet til brug
for senere forhold.
☒ CPR-nummer
Særlige kategorier af personoplysninger
☐ Race eller etnisk oprindelse
☐ Helbredsoplysninger
☐ Politisk overbevisning
☐ Seksuelle forhold eller
orientering
☐ Religiøs overbevisning
☐ Genetiske elle biometri☐ Filosofisk overbevisning
ske data til brug for identifi☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforkation
hold
☐ Strafbare forhold
☒ Almindelige oplysninger vedrørende kontakt til kunder og fremsendelse af aftaler, fakturaer mm herunder fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse.
Særlige kategorier af personoplysninger
☐ Race eller etnisk oprindelse
☐ Helbredsoplysninger
☐ Politisk overbevisning
☐ Seksuelle forhold eller
orientering
☐ Religiøs overbevisning
☐ Genetiske elle biometri☐ Filosofisk overbevisning
ske data til brug for identifi☐ Fagforeningsmæssigt tilhørsforkation
hold
☐ Strafbare forhold
☒ Almindelige oplysninger vedrørende kontakt til leverandører og
fremsendelse af aftaler, betaling af fakturaer mm herunder fx navn,
adresse, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse.

Modtagere af personoplysninger
Personoplysningerne vil blive
overladt eller videregivet til følgende kategorier af modtagere
(både selvstændige dataansvarlige og databehandlere)

SKAT, ATP, Microsoft Office 365, PFA-Pension, Algade Revision,
Danske Bank, Danløn, e-conomic, Sproom

Overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation
Personoplysningerne vil blive
overført til følgende modtager(e) i
et tredjeland (land uden for
EU/EØS) og/eller international organisation (både selvstændige dataansvarlige og databehandlere)

N/A
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Forventede tidsfrister for sletning af kategorier af personoplysninger
Kategori 1: ANSATTE
Kategori 2: TIDLIGERE ANSATTE
Kategori 3: KUNDER

Kategori 4: LEVERANDØRER

Oplysninger om ansatte slettes som udgangspunkt ikke, mens ansættelsesforholdet består.
Oplysninger om tidligere ansatte slettes senest 5 år efter ansættelsesforholdets endelige ophør.
Oplysninger om kunder slettes som udgangspunkt ikke, mens
kunde/leverandørforholdet består og først efter garantiperiodens ophør.
Oplysninger om leverandører slettes som udgangspunkt ikke, mens
kunde/leverandørforholdet består og først efter garantiperiodens ophør.

Generel beskrivelse af virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger
Behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-arbejde sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.
Virksomheden har både truffet fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
• Fysisk: Virksomhedens har alarmer på alle udvendige døre. Fysisk materiale indeholdende personoplysninger opbevares aflåst.
• Teknisk: Virksomhedens it-systemer kan alene tilgås med brug af brugernavn og password. Særlige kategorier af personoplysninger opbevares i krypteret form. Virksomhedens systemer er beskyttet af firewall og antivirusprogrammer.
• Organisatorisk: Det er fastsat interne regler for autorisation og adgangskontrol.
Virksomhedens behandling sker i øvrigt under iagttagelse af sikkerhedsbekendtgørelse nr. 528 af 15. juni
2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige
forvaltning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001.

Særligt om databehandlere
Personoplysninger vil blive overladt til følgende databehandler(e)
Danløn
Gydevang 46
3450 Allerød
CVR.nr. 15611472
e-conomic
Langebrogade 1
1411 København K
CVR.nr. 29403473
Sproom
Langebrogade 1
1411 København K
CVR.nr. 29403473

Beskrivelse af databehandleren
Lønadministration
Er der indgået databehandleraftale?
☒ Ja
Bogførings- og regnskabsadministration
Er der indgået databehandleraftale?
☒ Ja
Faktureringsadministration
Er der indgået databehandleraftale?
☒ Ja
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