Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, skal du henvende dig til os. Vi er
dataansvarlige og skal fx besvare indsigtsanmodninger og i øvrigt iagttage dine rettigheder som registreret.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø
Att.: Kim Winding
CVR-nr.: 15413700
Telefon: 39165200
Mail: nfa@nfa.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Som registreret har du også mulighed for at henvende dig direkte til vores koncernfælles
databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO). Du kan fx have brug for yderligere vejledning end
den, vi kan give eller måske oplever du forhold vedr. behandlingen af dine personoplysninger, som du
mener, at DPO’en bør kende til. 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: dpo@bm.dk
På telefon: 5091 7768 i tidsrummet tirsdage kl. 9-12 og onsdage kl. 13-16
Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Ved Strande 8, 1061 København K att.: Databeskyttelsesrådgiver

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
NFA’s hovedformål er forskning og formidling om arbejdsmiljø. NFA’s hjemmeside, nyhedsbreve,
formidlingsarrangementer mm. er vigtige elementer til at opfylde formidlingsformålet.
Jf. Bekendtgørelse af lov om sektorforskningsinstitutioner, LBK nr. 581 af 01.06.2014 og vedtægt for det
Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø - http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Billeder-oglogoer/Billeder/Ledelse-og-organisation/vedtaegt-051207.pdf#
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af Bekendtgørelse af lov
om sektorforskningsinstitutioner og vedtægt for det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø samt
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og litra e.

4. Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med NFA’s hjemmeside, nyhedsbreve, formidlingsmøder mm. behandles kun almindelige
personoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.
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5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Jobansøgninger sendt til NFA’s hovedpostkasse videresendes til BM’s centrale HR-afdeling og slettes
derefter i NFA’s system.
Tilmeldinger til NFA’s nyhedsbrev håndteres i Peytz’ nyhedsbrevssystem. Peytz opbevarer data i datacentre
i Europa: Danmark, Belgien, Irland og Tyskland.
Der ud over videregiver eller overlader vi aldrig dine personoplysninger til andre.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Med undtagelse af jobansøgninger og tilmeldinger til NFA’s nyhedsbreve, opbevarer vi selv dine
personoplysninger hos NFA i Danmark og overfører dem aldrig til andre.
Peytz opbevarer data i datacentre i Europa: Danmark, Belgien, Irland og Tyskland.
Vi deler aldrig informationer med modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Personoplysninger, der behandles ifbm. NFA’s hjemmeside er indsamlet via. en kontaktformular, en
tilmeldingsformular eller en e-mail til NFA’s hovedpostkasse.
Der indsamles ikke automatisk personoplysninger via. NFA’s hjemmeside.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Tilmeldinger vedr. NFA’s nyhedsbrev opbevares indtil abonnementet bliver opsagt.
Øvrige personoplysninger, der angives via NFA’s hjemmeside slettes efter behandling. I modsat fald vil den
berørte modtage særskilt orientering her om.

9. 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 punkt 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.

10. 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.
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.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
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Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
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.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
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.

11. 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.
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