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Nordsøenhedens persondatapolitik
Vi behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende
regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed
og for dit privatliv.
Formålet med Nordsøenhedens persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og
anvender personoplysninger. Persondatapolitikken understøttes af en række interne forretningsgange og
vejledninger.

INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER
Nordsøenheden som dataansvarlig
Nordsøenheden er dataansvarlig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven. Det vil sige, at Nordsøenheden er ansvarlig for, at personoplysninger i forbindelse
med vores virksomhed behandles i overensstemmelse med gældende regler.
Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks.
være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail-adresse eller et CPR-nummer.
Hvorfor og hvor indsamler vi personoplysninger?
Vi har brug for visse personoplysninger for at drive vores virksomhed. Det drejer sig primært om
personoplysninger relateret til vores personaleadministration, informationsformidling og i relation til vores
samarbejdspartnere.
Når du søger en stilling i Nordsøenheden indsamler vi med dit samtykke en række personlige oplysninger
om dig til brug for rekrutteringsprocessen. Tilsvarende anvender vores rekrutteringssystem cookies (3.
parts cookies), som sættes på din enhed.
Derudover anvender vi med dit samtykke cookies, når du besøger vores hjemmeside og modtager vores
nyhedsbrev. Cookies bruger vi til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og til statistiske formål.
For nærmere information om vores brug af cookies henvises til
http://www.nordsoefonden.dk/cookiepolitik
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Hvem har adgang til dine oplysninger?
Adgangen til persondata i Nordsøenheden er begrænset til de medarbejdere, der har brug for konkrete
oplysninger til varetagelse af deres opgaver.
Medarbejderne i Nordsøenheden underskriver tavshedserklæringer for at sikre fortroligheden af dine
oplysninger i forbindelse med deres ansættelsesstart.
Vi har udliciteret dele af vores personaleadministration samt vores IT-services, og videregiver på den
baggrund personoplysninger til vores databehandlere.
Rammerne for behandling af vores personoplysninger er nærmere fastsat i konkrete databehandleraftaler.
Hvordan og hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig?
Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset
adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte
fortroligheden af de oplysninger, vi behandler, og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang,
ændring, offentliggørelse eller destruktion.
Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser i
forbindelse med vores almindelige opgavevaretagelse og for at kunne overholde gældende lovgivning,
herunder arkivloven.
Links
Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på
sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders
persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig
fra Nordsøenhedens.

DINE RETTIGHEDER
Nordsøenheden skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder
både, når vi modtager oplysninger fra dig, men også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.
Du skal have oplysninger om:
•
•
•
•
•
•
•

Den dataansvarlige
Kontaktoplysninger om databeskyttelsesrådgiveren
Formålene med behandling af oplysningerne
Hvilke oplysninger, der indsamles
Hvor oplysningerne stammer fra
Hvem der modtager oplysningerne
Hvor længe oplysningerne opbevares, eller kriterier der bruges til at fastlægge, hvor længe
oplysningerne opbevares
• Din ret til at anmode om at få rettet, slettet eller begrænset brugen af personoplysninger
• Din ret til at klage over behandlingen af personoplysninger
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Nordsøenheden kan undlade at give oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig
stor indsats, eller i de tilfælde, hvor det vurderes, at du allerede må antages at være bekendt med
oplysningerne.
Indsigt i hvilke oplysninger, der behandles
Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Nordsøenheden behandler om dig. Det betyder, at du har
ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage nedenstående oplysninger
om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig:
•
•
•
•

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
Kategorier af personoplysninger, og hvis muligt, oplysninger om hvorfra de stammer
Modtagerne af oplysningerne
Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, eller kriterier, der anvendes til at fastlægge, hvor længe
oplysningerne opbevares
• Din ret til at anmode Nordsøenheden om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller
begrænsning af brugen af oplysninger om dig
Nordsøenheden kan afvise at imødekomme din anmodning om indsigt, hvis du derved vil få oplysninger,
der kan krænke andres rettigheder og friheder.
Retten til berigtigelse af oplysninger, der behandles
Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet
supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Retten til sletning af oplysninger, der behandles
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig så hurtigt som muligt. Der er dog som hovedregel ikke en
mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsloven og arkivloven, som
gælder for Nordsøenheden. Du kan nemlig ikke få oplysningerne slettet, så længe de er nødvendige for at
opfylde formålene med Nordsøenhedens behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod
Nordsøenhedens forpligtelser efter gældende lovgivning.
Retten til begrænsning af oplysninger, der behandles
Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens
det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et
retskrav.
Informationssikkerhed
Det er en høj prioritet at beskytte mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion af
de oplysninger, vi behandler. Nordsøenheden har på baggrund af risikovurderinger implementeret såvel
tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger
mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af
personoplysninger.
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KLAGEMULIGHEDER OG RÅDGIVNING
Klagemuligheder
Du kan klage til Datatilsynet over Nordsøenhedens behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at
behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.
Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynets adresse er: Borgergade 28, 5.,
1300 København K.
Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at
vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager
over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og
private virksomheder.
Databeskyttelsesrådgiver
Nordsøenheden har udpeget en databeskyttelsesrådgiver.
Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at underrette og rådgive Nordsøenheden og de ansatte, der
behandler personoplysninger om deres forpligtelser i databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven. Dertil er det databeskyttelsesrådgivernes opgave at overvåge Nordsøenhedens
overholdelse af databeskyttelsesforordningen og sikre, at de overholder reglerne om, hvordan
personoplysninger behandles lovligt og sikkert.
Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse.
Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af
personoplysninger i Nordsøenheden.
Kontaktoplysninger på Nordsøenhedens databeskyttelsesrådgiver finder du på Nordsøenhedens
hjemmeside.
Du skal være opmærksom på, at ønsker du at sende sikker digital post, skal det sendes til Nordsøenhedens
hovedpostkasse nordsoeen@nordsoefonden.dk

4

