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Privatlivspolitik for vikarer og medarbejdere på teams, ansat hos ActivCare A/S
I forbindelse med ansættelse i ActivCare A/S (ActivCare), indsamler og behandler
ActivCare som dataansvarlig en række personoplysninger om vores medarbejdere.
I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling, brug og videregivelse af
personoplysninger i den forbindelse.
Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn, privatadresse, mailadresse og telefonnummer.
Identifikationsoplysninger, herunder CPR-nummer.
Dato for ansættelse, stillingsbetegnelse og din relevante uddannelsesmæssige
baggrund.
Ansættelseskontrakter og samtykkeerklæringer for dit ansættelsesforhold med
ActivCare.
Løn- og pensionsoplysninger
Oplysninger om tidligere ansættelser i det omfang de fremgår af din
ansøgningsformular og eller dit CV, hvis du har sendt et sådant til os.
Personaleadministrative oplysninger, som f.eks. kurser og kompetenceprofil
Kursusbeviser
Kompetencer
Personalepapirer i øvrigt, i det omfang du har sendt os nogle.
Kontaktoplysninger på dine nærmeste pårørende, hvis du har givet os
oplysningerne.
Straffeattest og børneattest
Autorisationsstatus fra www.stps.dk hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse der
kræver autorisation.
Oplysninger om tidligere ansættelser i det omfang de fremgår af din
ansøgningsformular og eller dit CV, hvis du har sendt et sådant til os.
Ønsker til vagter
Bookede vagter og dermed arbejdssteder og arbejdstider.
Sygdom i det omfang du har givet os oplysningerne.
Bankoplysninger.
Skatteoplysninger.
Eventuelle advarsler og klager fra kunder.
Personalepapirer i øvrigt.

I din personalesag opbevarer vi også din ansøgning, ansættelseskontrakt og andre
relevante oplysninger om dit ansættelsesforhold.
Hvis der sker ændringer i dine oplysninger, registrerer vi ændringerne.
Der kan være situationer, hvor vi håndterer oplysninger, der ikke fremgår af listen ovenfor.
De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:
•

At sikre nødvendige og relevante oplysninger i forhold til varetagelsen af den
enkeltes ansættelsesforhold.
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•

•

Overholdelse af gældende ansættelsesretlig lovgivning, herunder
ansættelsesbevisloven, funktionærloven mv. og sikre overholdelse af gældende
overenskomster.
Overholdelse af gældende data beskyttelses lovgivning (fx EU’s
databeskyttelsesforordning, logningsbekendtgørelsen), herunder
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og
juridisk hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denialof-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske
kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til
individer og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Hvis du arbejder i Norge eller Grønland i vikariater administreret af ActivCare sker der
udveksling af dele af dine data til tredjepart[i]
Automatiske, individuelle beslutninger
Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning
eller profilering.
Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af de generelle og almindelige
personoplysninger er ansættelseskontrakten jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1,
litra b.
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af evt. personlighedstest,
straffeattester og børneattester er samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1,
litra a.
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for ansættelsen, er det fordi det
er nødvendigt for at vi kan indgå en ansættelseskontrakt med dig. Du er ikke forpligtet til at
give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os
personoplysningerne vil være, at du ikke kan opnå ansættelse.
Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• SKAT vedr. skattepligtige ydelser
• Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
• ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister), Arbejdsmarkedets Feriefond og
Feriekonto
• Danmarks Statistik
• NemKonto/lønkonto i pengeinstitut
• Pensionskasser, banker og forsikringsselskaber
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faglige organisationer
Arbejdsskadestyrelsen (anmeldelser om arbejdsskader)
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
Arbejdsmarkedsstyrelsen (jobskabelsesordninger)
Kommuner vedrørende dagpengerefusion
Virk.dk
Indkomstregistret
DA-Barsel [og/eller Barsel.dk]
ActivCares interne- og eksterne revision
Cpr-nummer til enkelte kunder

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.
Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket, det vil
betyde at de pågældende oplysninger ikke længere vil kunne behandles af ActivCare,
medmindre der er et andet lovligt behandlingsgrundlag. Tilbagekaldelse af samtykket vil,
dog ikke påvirke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelse af
samtykket.
Overførsel af personoplysninger til databehandlere
Vi overfører dine personoplysninger til visse underleverandører, herunder it-leverandører
mv., som behandler og opbevarer personoplysningerne på vegne af ActivCare. Ved
anvendelse af databehandlere, fx et lønbureau, er der indgået en skriftlig
databehandleraftale, der sikrer at databehandleren lever op til gældende regler.
Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, her Grønland, der er
selvstændig dataansvarlig og opererer efter regler lignende dem i persondataforordningen.
Det juridiske grundlag er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og følger EU’s
“Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikkesikre lande uden for EU/EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette
link:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087
Yderligere oplysninger om databehandlere og overførsler til modtagere udenfor EU/EØS
kan fås ved henvendelse til den datatansvarlige på persondata@activcare.dk
Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der foreligger et gyldigt samtykke eller
kontraktlige forpligtelser til at kunne opfylde de anførte formål. Nogle oplysninger vil dog
blive opbevaret længere, hvis der er andre frister i lovgivningen fx bogføringsloven.
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til
at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset
oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.
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Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis
du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets
kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Sikkerhed og adgang til personale oplysninger
ActivCare har som dataansvarlig pligt til at beskytte de persondata vi behandler om vores
medarbejdere.
Din personalesag findes i ActivCare elektroniske HR system og/eller som fysisk
personalesag. Det er udelukkende medarbejdere, der har et sagligt behov for at tilgå
personalemappen, som har adgang hertil.
Oplysninger i Temponizer/TempoCare virkarbookingsystem er tilgængelige for alle
ActivCares interne medarbejdere.
Oplysninger i lønsystemer er kun tilgængelige for ActivCares økonomiafdeling.
I øvrigt
Vi henviser i øvrigt til ActivCares IT-sikkerhedspolitik, samt tilknyttede politikker og
procedurer om IT, e-mail, internet samt mobiltelefon mv.
Sikkerhedsbrud
Ved et eventuelt sikkerhedsbrud, følger vi vores interne sikkerhedspolitik. Denne er til
enhver tid opdateret, så den følger anvisningerne i Persondataforordningen.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller
udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte afdelingslederen på dit
lokale ActivCare-kontor eller den dataansvarlige:
ActivCare A/S
Røjelskær 11, 2. sal
2840 Holte
Cvr nummer 19344444
Telefon 70 20 30 00
Mail: persondata@activcare.dk
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[i] Særligt vedrørende vikariater i Norge og Grønland
Vi deler oplysninger om dig med vores kunder i Norge og Grønland, både når vi
præsenterer din profil til et potentielt vikariat og når vi har et bekræftet vikariat.
I første omgang modtager kunderne følgende:
•
•
•
•
•
•

Navn
Dit CV med de oplysninger du selv har skrevet deri
Evt. oplysninger om din honorering af efterspurgt faglig kompetence
Evt. bevis for specialuddannelse (fx anæstesi eller intensiv)
Oplysninger om hvornår du er til rådighed for det givne vikariat

Når et vikariat bekræftes modtager kunderne yderligere:
•
•
•
•
•
•

Cpr nummer
Lokalt personnummer (D-nummer i Norge)
Lokalt autorisationsnummer (HPR-nummer i Norge)
Evt. bekræftelse på, at din danske og din lokale autorisation er gyldig og uden
anmærkninger
Evt. bevis for A/HLR kompetence
Evt. bekræftelse på, at din straffeattest og børneattest er uden anmærkninger

Vores kunder i Norge og Grønland er selv dataansvarlige for de oplysninger de modtager
af os. Det betyder, at de skal håndtere og opbevare dine data som var du ansat direkte
hos dem selv.
Både i Norge og i Grønland er man underlagt samme krav om beskyttelse af persondata
som man er i Danmark/EU.
De kvalitetssikringsmæssige krav til vores vikarer, vi skal overholde, i forbindelse med
formidling af vikarer til Norge og Grønland, er baseret på en række dokumenter der alle er
indbefattet af listen på side 1 i denne privatlivspolitik.
ActivCares udlandsafdeling opbevarer yderligere lister over:
• Hvilke vikariater du har været budt ind på (Norge)
• Hvilke vikariater du har fået (Norge og Grønland)
• Datoer for hvornår der sidst er foretaget autorisationskontrol på dig (Norge)
• Datoer for seneste indhentede straffe- og børneattest (Norge)
• Dato for seneste A/HLR kursus (Norge)
• Husleje udgifter ActivCare har afholdt i forbindelse med et vikariat (Grønland)
De pågældende lister er tilgængelige for ansatte i ActivCares udlandsafdeling og
ActivCares ledelse.
Ved spørgsmål vedr. behandlingen af dine personoplysninger i relation til vikariater i Norge
og Grønland, kan du kontakte udlandsafdelingen.

