Samtykkeerklæring

om registrering og behandling af personoplysninger i mestersTJEK
Formål
Ud over de registreringer af personoplysninger vi som virksomheder er forpligtet til at foretage
jf. danske lovgivning, anvender virksomheden forskellige cloud-løsninger i driften. En af dem
er mestersTJEK portal som anvendes til ledelsessysstemer, registrering af nærvedhændelser,
tilsyn mm. Der er alene tale om registreringer og databehandling, der vedrører virksomhedens
drift og forbedring af ledelses- og arbejdsmiljøsystemet.
Vi har indgået en databehandleraftale med mestersTJEK, Fortstien 2, DK-2880 Bagsværd, cvrnr. 39332233, om sikring af og fortrolighed om dine data.
Vi beder dig om samtykke til registrering og anvendelse af navn, telefonnummer & e-mailadresse
til brug i mestersTJEK portal.
Virksomheden registrerer og lader nogle af disse data behandle hos mestersTJEK og beder om
dit samtykke til at gøre det. Samtykket er frivilligt og har ingen konsekvenser for din
ansættelse ud over at du ikke vil kunne anvende mestersTJEK portal.
Virksomheden er den dataansvarlige og har dermed ansvaret for at personoplysninger
behandles godt og fortroligt.
Databehandlingen
Databehandlingen omfatter
• eventuel oprettelse af dig som bruger
• registrering og behandling af de data som du lægger ind i systemet i form af
afvigelsesrapporter, near misses (nærved hændelser), noter, mødereferater, billeder og
anden digital information.
Jeg er bekendt med at jeg har ret til at
• blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk
databehandling,
• bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk
• gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk
• kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende
eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen
og, at jeg kan læse mere om databeskyttelsesloven på www.datatilsynet.dk.
Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg
 har læst og forstået ovenstående
 er indforstået med, at virksomheden registrerer og lader mestersTJEK behandle mine
personoplysninger i forbindelse med min ansættelse.
 er oplyst om, at jeg kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet,
Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 3319320, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
 Til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke.
Dato

Virksomhed

Navn

Underskrift
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