
Herlufsholm Gymnastikforening 
Hovedafdelingen 

 

 

Herlufsholm Gymnastikforening 
 

Herlufsholm Alle 227 Herlufsholm Gymnastikforening er stiftet i 1932  
DK – 4700 Næstved Medlem af DIF, DGI & Næstved Idræts Union 

 

Information om behandling af personoplysninger i forbindelse 
med ansættelsen 
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

I forbindelse med vores administration af dit ansættelsesforhold hos os vil vi behandle en række 

personoplysninger om dig. Vilkårene for vores behandling af personoplysninger og dine personlige 

rettigheder i den forbindelse er beskrevet nærmere i denne informationsskrivelse. HG’s 

hovedafdelings politikker fremgår af hjemmesiden www.hgsport.dk., hvortil der henvises 

FORMÅL 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere samtlige forhold vedrørende din 

ansættelse, herunder at opfylde kontrakten med dig og at opfylde vores løbende 

lovgivningsmæssige forpligtelser.  

Vi anvender ikke dine personoplysninger til andre formål, medmindre du har givet dit specifikke samtykke. 

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER 

Som led i administrationen af dit ansættelsesforhold behandler vi følgende kategorier af persondata om dig: 

Almindelige personoplysninger. Disse omfatter navn, adresse, CPR-nummer, kvalifikationer, 

lønoplysninger eller andre oplysninger, som er nødvendige for at opfylde kontrakten med 

dig. 

Følsomme oplysninger. Disse omfatter evt. længerevarende sygdom, graviditet eller 

fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Disse oplysninger behandler vi udelukkende i det 

omfang, vi har en retlig forpligtelse til at indsamle og eventuelt videregive oplysningerne, 

eller såfremt sådanne oplysninger er frivilligt afgivet af dig. Et eksempel på sådanne 

behandlinger er vores ret til refusion for dagpenge, hvor det er nødvendigt for os at samle 

information om dit sygefravær eller din barselsorlov. Det kan også være, at du under en 

medarbejderudviklingssamtale (MUS) fortæller os om problemer med helbredet, og at dette 

føres til referatet af samtalen. 

Oplysninger om strafbare forhold. Disse omfatter din straffeattest, bl.a. i relation til børneattest. Vi 

behandler kun disse oplysninger i det omfang, du frivilligt har sendt din straffeattest med din 

ansøgning, eller såfremt vi har bedt om den, fordi der er tale om en særlig betroet stilling, 

hvor vores kendskab til din straffeattest har afgørende betydning for den opgave, du udfører 

hos os.  

HENVISNINGER TIL SÆRLOVGIVNING 

Vi behandler CPR-nummer og helbredsoplysninger på baggrund af bestemmelserne i lov om dagpenge ved 
sygdom eller fødsel.  

Vi behandler CPR-nummer på baggrund af bestemmelserne i Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige 
årsregnskab mv. for større virksomheder. 

http://www.hgsport.dk/
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DINE RETTIGHEDER 

Du er til enhver tid berettiget til at spørge os om, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Du kan ligeledes 

bede os om at berigtige forkert data og slette eller gøre indsigelse mod eller begrænse vores 

fortsatte behandling.  

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan udøve dine rettigheder i strid med vores fortsatte behandling, hvis 

behandlingen er nødvendig til vores opfyldelse af lovkrav. Det samme gælder, såfremt vores 

fortsatte behandling er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser i aktuelle eller 

potentielle retstvister. 

Ønsker du at rette henvendelse til os om brugen af dine oplysninger, bedes du skrive en e-mail til 

hovedafdelingens kasserer eller formand. 

Ønsker du at klage over vores behandling af dine oplysninger, skal du rette henvendelse til Datatilsynet. 

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER 

Som led i vores personaleadministration anvender vi fra tid til anden serviceleverandører. Disse 

databehandlere handler alene i henhold til vores klare instruks og påvirker ikke dine eller vores 

persondataretlige rettigheder i øvrigt. Som eksempel på databehandlere kan nævnes 

cloudservices, pensionsselskaber, forsikringsselskaber og lønbureauer. 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter, hvor tredjeparterne selv kan bestemme, hvad 

disse data skal bruges til, medmindre der er tale om følgende: 

Offentlige myndigheder eller andre tredjeparter i forbindelse med opfyldelsen af din 

ansættelsesaftale eller et lovkrav. Det kan eksempelvis være en kommune, et 

forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Enhver videregivelse vil således være 

begrundet i særlige forhold, og der vil alene blive videregivet relevante og nødvendige 

oplysninger. Ved videregivelse af oplysninger vil modtageren blive pålagt fuld fortrolighed. 

SLETNING 

Vi behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet. Som udgangspunkt 

behandler vi således samtlige dine oplysninger, så længe ansættelsen er i kraft. 

Efter ansættelsens ophør gemmer vi din personalefil i fem år. Fristen er sat under hensyntagen til vores 

berettigede interesse i at forsvare os mod eventuelle retstvister om ansættelsen. Såfremt der er en 

verserende sag, sletter vi tidligst oplysningerne, når der findes en endelig afgørelse på sagen. 

TILTRÆDEN 

Nærværende information udgør en integreret del de generelle vilkår for ansættelsen.  

Din ansættelseskontrakt, anciennitet og alle øvrige vilkår gælder uændret. 

 

Godkendt på bestyrelsesmøde i HG’s hovedafdeling 24. april 2018.  
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