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SAMTYKKEERKLÆRING 

til behandling af personoplysninger 

 

Hvad gør vi? 

FlexVirk IVS og foreningen SØ Randers registrer og opbevarer oplysninger, der er nødvendige og 

relevante til brug for samarbejde med 3. part. Dette er for at kunne tage de rette hensyn og sikre det 

rigtige match mellem kundeopgaver og dig som medarbejder, når dette skønnes relevant og 

nødvendigt for arbejdsforholdet.  

Endvidere gives tilladelse til at bruge billeder på hjemmeside, kompetencekort, de sociale medier og i 

andre PR-sammenhænge. 

FlexVirk IVS og SØ Randers’ databehandlere har tavshedspligt.  

 

Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at:  

 Jeg er indforstået med, at FlexVirk IVS og SØ Randers registrerer og behandler almindelige og 

personfølsomme oplysninger om mig samt videregiver relevante personoplysninger til 3. part. 

 Jeg har læst og accepteret mine rettigheder, som er beskrevet på side 2 samt på 

www.datatilsynet.dk 

 Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring.  

Hvis jeg ikke underskriver dette samtykke vil et samarbejde ikke være muligt.  

Dato:         Født d.:__________________ Dato: 

 

_________________________________________ ______________________________ 

Navn - Blokbogstaver     Anne Stecher, direktør, FlexVirk IVS 

 

_________________________________________ 

Navn – Signatur 
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Typiske personoplysninger er: 

CPR-nummer, køn, fødselsår, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, evt. oplysninger om 

indvandring, etnisk baggrund, private forhold, adfærd, fritidsinteresser, uddannelsesniveau, 

beskæftigelsesstatus og skånebehov. Disse oplysninger er omfattet af persondataloven (lov nr. 429). 

 

Tilbagekald af samtykke:  

Hvis du ikke længere ønsker at FlexVirk og SØ Randers skal behandle personoplysninger om dig, skal du 

sende en mail til post@flexvirk.dk, hvor du skal bede om at få slettet alle personoplysninger. 

Det er gratis og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket. 

 

Dine rettigheder: 

Jeg er bekendt med, at persondataloven giver mig følgende rettigheder:  

 Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk 

databehandling (§§ 28 og 29).  

 Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31).  

 Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).  

 Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller 

på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37).  

 Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk. 
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