
 

[1] 
 

 
Vejledning til TR om lønå benhed, brug åf 
lønoplysninger og dåtåbeskyttelsesregler  

Indledning. 
Der henvises indledningsvis til Forbundet Kultur og Informations ”Politik for tillidsrepræsentanters 

behandling af persondata” under ”tillidshverv - TR og persondata” på www.kulturoginformation.dk  , der 

ligger til grund for denne vejledning.     

Offentlighedsloven.  
Til brug for drøftelse af åbenhed om løn hører, at offentligt ansattes løn ikke er hemmelig. Enhver borger i 

Danmark kan efter offentlighedsloven bede om aktindsigt og få oplyst, hvad en bibliotekar eller 

informationsspecialist tjener, og hvordan lønnen er fordelt på grundløn, funktions- og kvalifikationstillæg. 

Begrundelsen for tillæg er dog ikke omfattet af retten til aktindsigt.  

Lønåbenhed – tag en drøftelse lokalt.      
Forbundet støtter åbenhed om løn. Det gør vi, fordi åbenhed om løn er et godt redskab til at sikre at lige 

arbejde giver lige løn. Lønåbenhed gør løndannelsen gennemsigtig for kollegerne, og TR kan være mere 

offensivt i forbindelse med de årlige lønforhandlinger med ledelsen. Lønåbenhed afmystificerer forholdet 

mellem kolleger og giver inspiration til lokal løndannelse.  

Svært at tale om? 

Der er stor forskel på, hvordan medlemmerne rundt på arbejdspladserne arbejder med lønåbenhed og 

hvad deres holdning er hertil. For nogle medlemmer er løn meget privat. Derfor opfordrer Forbundet til, at 

I lokalt drøfter princippet om lønåbenhed, for og imod, og i hvilken grad, man ønsker åbenhed, inden I 

deler oplysninger med hinanden. Dette med respekt for hinanden, samarbejdet og arbejdsmiljøet.  

Forskellige måder at dele sine lønoplysninger på 

TR er i besiddelse af lønoplysningerne og kan behandle disse. TR skal dog hele tiden være opmærksom på 

ikke at dele følsomme oplysninger - dvs. oplyse om fagforeningsmedlemsskab eller ej.  TR må nemlig 

hverken direkte eller indirekte afsløre om en person er medlem af en faglig organisation. 

I det følgende gives et par eksempler på progression i lønåbenhed.   

Eks.: Et medlem kontakter TR direkte - 1:1 - og får en dialog om eget lønniveau, mulighederne for tillæg 

m.v. Med sin viden kan TR vejlede/rådgive medlemmet til brug for kollegaens indstilling til TR – evt. ud fra 

nogle overordnede lønpolitiske retningslinjer. TR offentliggør ikke personhenførbare oplysninger men taler 

ud fra den generelle viden, som TR har. Koordinatortillæg ligger på xx kr. osv.   
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Eks.: TR præsenterer et selvproduceret statistikpapir, der f.eks. angiver 

lønspænd, tillægstyper og beløb osv. uden navne som klubben drøfter. 

Eks.: Der er enighed i hele klubben om fuld åbenhed. TR videresender den liste, som han har fået fra 

arbejdsgiveren, jf. MED/SU-reglerne, med navn, basisløn, f- og k- tillæg og samlet løn rundt. Sker det som 

en masseudsendelse, skal TR bruge bcc-feltet i outlook. hvis det af listen fremgår, hvem der medlem af 

Forbundet, og hvem der ikke er medlem af Forbundet. TR er ikke forpligtet til at sende listen rundt til ikke-

medlemmer (dvs. personer som efter overenskomsten falder ind under Forbundets forhandlings- og 

aftaleret, men som ikke har valgt medlemskab af Forbundet). Hvis TR alene sender til egne medlemmer, 

som en masseudsendelse, skal det være bcc.  

Skulle et medlem ikke ønske at være på den liste, der sendes rundt, så anbefaler Forbundet at respektere 

dette og sørge, for at oplysningerne ikke fremgår af det fremsendte regneark.  

TR og lønoplysninger. 
Oplysninger om basisløn, f-eller k-tillæg og begrundelser for tillæg, anciennitet m.v. er almindelige 

oplysninger efter databeskyttelsesforordningen. TR har et saglig formål i at kende og behandle, herunder 

videregive disse oplysninger for at kunne varetage sin opgave som TR jf. DBL § 12 

Må arbejdsgiver videregive lønoplysninger til TR?  

Ja. Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger til TR sker med hjemmel i DBL § 12.  TR har ret til at få 

lønoplysninger for de personer, som han repræsenterer, jf. MED/SU-aftale.  Arbejdsgiverens adgang til at 

videregive oplysninger til TR omfatter både medlemmer af Forbundet og andre ansatte, som ikke er 

medlem af Forbundet, når oplysningerne er relevante for TR’s udøvelse af forhandlingsretten eller for 

varetagelse af TR’s hverv i øvrigt.  

 I Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold fra december 2020, 

anføres, at oplysninger om de ansattes fagforeningsforhold ikke er relevante, for at TR kan forhandle løn, 

og derfor må arbejdsgiver ikke videregive oplysninger til TR om fagforeningsforhold. Når TR derfor får en 

liste over kollegerne fra arbejdsgiver/HR fremgår det ikke, om de er medlemmer af Forbundet eller ej, og 

derfor kan TR godt dele listen, hvis I har valgt lønåbenhed jf. ovenfor. 

Må TR videregive lønoplysninger, som hun har fået fra arbejdsgiver, jf. overfor? 

Ja. Formålet med at videregive lønoplysninger om basisløn, begrundelser for tillæg og anførelse af om det 

er F-eller K-tillæg er, at TR skal have det bedst mulige grundlag for at kunne varetage sit hverv som TR og 

arbejde for bedst mulige lønvilkår for medlemmerne, jf. Forbundets vedtægter. Det følger også af DBL § 12.   

Dog må det ikke på nogen måde (hverken direkte eller indirekte) fremgå, hvem der er medlem af 

Forbundet eller ikke medlem af Forbundet eller en anden faglig organisation. Medlemskab af en  
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fagforening er som bekendt en følsom oplysning. Hvis TR derfor sender en liste ud til medlemmerne med 

oplysninger, skal bcc-feltet i outlook anvendes.  

Må TR sende en liste ud med resultaterne for de årlige lønforhandlinger?  

Ja. Det følger af DBL § 12. Når TR sender en liste ud med resultaterne, hvor der fremgår navne og 

indeholder medlemmer og ikke medlemmer, så kan TR uden samtykke sende listen rundt.  Hvis TR alene 

sender ud til medlemmerne, skal bcc-feltet i outlook anvendes. Forbundet anbefaler, at man lokalt generelt 

aftaler, at det er arbejdsgiver, der offentliggør resultaterne for de årlige lønforhandlinger også på tværs af 

faggrupper.  

Må TR videregive begrundelser for lønforhandlinger?  

Så længe begrundelsen er positiv, må TR gerne videregive begrundelsen, jf. DBL § 12. TR må ikke videregive 

begrundelse for lønforbedringer, afslag på tillæg m.v. der indeholder negativt ladede udtalelser om et 

medlem/ikke-medlem til andre uden vedkommendes samtykke, idet hensynet til den enkelte overstiger 

interessen for at videregive oplysningerne.  

Forbundet anbefaler, at der lokalt generelt aftales, at det er arbejdsgiver der offentliggør resultaterne for 

de årlige lønforhandlinger.   

Må TR gemme forhandlingsresultater og gamle noter? 

Ja, hvis det har et formål. Ofte kan en årlig lønforhandling resultere i, at parterne aftaler en opfølgning/ny 

forhandling på et senere tidspunkt. Hvis sådanne aftalepapirer er nødvendige at gemme for at kunne 

varetage ansattes interesser i en senere lønforhandling, må TR gerne gemme oplysningerne.  Når de ikke 

længere er relevante at gemme, skal de slettes, jf. principperne om dataminimering.  

Vær opmærksom på bestemmelserne om TR’s brug af arbejdsgivers IT-systemer til opbevaring af data, der 

findes på vores hjemmeside – tillidshverv – TR og persondata.  

TR ønsker sammen med andre AC-TR’ere på arbejdspladsen at sende lønoplysninger ud til alle 

medlemmerne. Må man det?  

Det forudsætter altid, at der er det nødvendige grundlag efter DBL § 12 for at videregive oplysninger, f.eks. 

at det er relevant at kende andre AC’eres lønninger for at kunne vurdere sin egen i forhold til 

sammenlignelige stillinger m.v. Som medlem af Forbundet vil det kunne være relevant at kende lønninger 

på andre AC’ere på arbejdspladsen, da det er samme overenskomst. Når det nødvendige grundlag er på 

plads, og listen indeholder lønoplysninger på både medlemmer og ikke-medlemmer for andre AC’ere, er 

det i orden, så længe lønoplysninger sendes ud til de pågældende inden for AC’s forhandlingsområde. Her 

vil det også kunne være i orden at nå bredere ud end egen lokale arbejdsplads, f.eks. hele forvaltningen. 

Det beror på en konkret vurdering.  
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Må TR dele lønoplysninger med andre faggrupper end AC, f.eks. HK på biblioteket? 

Nej, da det er 2 forskellige faggrupper og overenskomster, vurderes der ikke at være hjemmel til at dele 

såvel lønoplysninger som potentielle fagforeningsforhold, da disse ikke er nødvendige for at kunne 

varetage Forbundets lønmæssige interesser.      

Kontaktoplysninger i forbindelse med nyansættelse. 
For at TR kan varetage sit hverv efter AC-overenskomsten og forhandle løn for en nyansat, der hører under 

Forbundets forhandlingsområde, så er arbejdsgiver forpligtet til at sende TR kontaktoplysninger, som f.eks. 

navn, adresse og telefonnummer på vedkommende.   

TR og ikke-medlemmer. 
Har TR pligt til at informere ikke-medlemmer om lønforslag ved nyansættelse?  

TR må godt behandler oplysninger om f.eks. ikke-medlemmer, forudsat at det er relevant og nødvendigt i 

forhold til rollen som TR. Det forudsættes, at TR har forhandlings- og aftaleretten for vedkommende. TR vil 

typisk få et lønudspil og kontaktoplysninger fra arbejdsgiver i egenskab af at være forhandlingsberettiget 

organisation.   

Skulle en ny kollega fastholde ikke at ønske medlemskab af Forbundet, efter at TR har fortalt om os, er TR 

forpligtet til at give en underretning til den nye kollega om, at TR er kommet i besiddelse af en række 

oplysninger, jf. bilag B. På tilsvarende måde skal Forbundet give underretning til ikke medlemmer, når vi 

forhandler løn for dem.  Oplysningerne skal slettes, når sagen er færdigbehandlet. Har TR ikke forhandlings- 

og aftaleretten finder dette ikke anvendelse.   

Har TR pligt til at informere ikke-medlemmer om, at deres lønoplysninger står på en liste? 

Hvis TR deler en liste over kollegernes lønoplysning (medlemmer og ikke-medlemmer) men alene deler 

dem med medlemmerne, så har TR en forpligtelse til at fortælle ikke-medlemmerne om, at oplysningerne 

bliver delt. TR har ikke forpligtelse til at videregive indholdet til ikke-medlemmer.  

TR kan f.eks. skrive følgende med bcc-feltet til de pågældende:  

Forbundet Kultur og Informations TR har modtaget lønoplysninger fra arbejdsgiver om navn, basisløn og 

tillæg over de ansatte, som Forbundets TR har forhandlings- og aftaleretten for. Formålet med at dele 

oplysninger med medlemmerne er at sikre bedst mulige lønvilkår.  

AC-TR 
Må TR som AC-TR behandle oplysninger om andre end egne medlemmer?  

Ja, AC-TR har fået bemyndigelse fra andre AC-organisationer til at varetage opgaver på deres vegne. Som 

AC-TR må man ikke videregive oplysninger til sekretariatet i Forbundet om en kollega fra f.eks. DJØF. Det 

må alene ske i anonymiseret form.    
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Databeskyttelsesreglerne – øvrigt  
Hvad gør TR, hvis der er spørgsmål omkring forståelse af databeskyttelsesreglerne?  

Hvis ikke TR kan finde svar i vejledningen mv. på www.kulturoginformation.dk – under tillidshverv – TR og 

persondata skal spørgsmål rettes til kontakt@kulturoginformation.dk  

Regelgrundlag.  

Uddrag af de generelle principper for behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen og 

databeskyttelsesloven om lovlighed, formål, dataminimering, rigtighed, opbevaringsbegrænsning m.v .  

fremgår af bilag A. 

Afslutning. 

Hold øje med den seneste version af dokumentet, da Forbundet følger praksis og udvikling på området, 

som kan resultere i ændringer.  

 

Forbundet Kultur og Information, maj 2022 
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      BILAG A 

Uddrag af relevante bestemmelser i forordning og lovgivning.  

Databeskyttelsesforordningen   

Generelle principper for datahåndtering: 

 Artikel 5 Principper for behandling af personoplysninger – uddrag 

Stk. 1. Personoplysninger skal: a) behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede 

(»lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed«) 

 b) indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig 

med disse formål; viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske 

forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, skal ikke anses for at være 

uforenelig med de oprindelige formål (»formålsbegrænsning«)  

c) være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles 

(»dataminimering«)  

d) være korrekte og om nødvendigt ajourførte; der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, 

der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges (»rigtighed«) 

e) opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der 

er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles; personoplysninger kan opbevares i 

længere tidsrum, hvis personoplysningerne alene behandles til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige 

eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, under 

forudsætning af, at der implementeres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som denne forordning 

kræver for at sikre den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder (»opbevaringsbegrænsning«) 

 f) behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger, herunder 

beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under 

anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger (»integritet og fortrolighed«).  

Stk. 2. Den dataansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise, at stk. 1 overholdes (»ansvarlighed«). Artikel 6 Lovlig 

behandling 

Artikel 6 Lovlig behandling  

Stk. 1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:  

a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.  

b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til 

gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.  

c) Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.  

d) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. 
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e) Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets 

interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.  

f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, 

medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver 

beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn. Første afsnit, litra f), 

gælder ikke for behandling, som offentlige myndigheder foretager som led i udførelsen af deres opgaver.  

Artikel 7 Betingelser for samtykke  

Stk. 1. Hvis behandling er baseret på samtykke, skal den dataansvarlige kunne påvise, at den registrerede har givet 

samtykke til behandling af sine personoplysninger.  

Stk. 2. Hvis den registreredes samtykke gives i en skriftlig erklæring, der også vedrører andre forhold, skal en 

anmodning om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra de andre forhold, i en letforståelig og 

lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog. Enhver del af en sådan erklæring, som udgør en overtrædelse af 

denne forordning, er ikke bindende. Stk. 3. Den registrerede har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. 

Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden 

tilbagetrækningen. Inden der gives samtykke, skal den registrerede oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Det 

skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som at give det. 

Stk. 4. Ved vurdering af, om samtykke er givet frit, tages der størst muligt hensyn til, bl.a. om opfyldelse af en 

kontrakt, herunder om en tjenesteydelse, er gjort betinget af samtykke til behandling af personoplysninger, som ikke 

er nødvendig for opfyldelse af denne kontrakt. 

Artikel 9 Behandling af særlige kategorier af personoplysninger 

Stk. 1. Behandling af personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning 

eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt 

at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller 

seksuelle orientering er forbudt.  

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende (uddrag): 

 a) Den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af sådanne personoplysninger til et eller flere 

specifikke formål, medmindre det i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret er fastsat, at det i stk. 1 

omhandlede forbud ikke kan hæves ved den registreredes samtykke. 

 b) Behandling er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og 

socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EU-retten eller medlemsstaternes 

nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne 

garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser. 

 c) Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser i tilfælde, 

hvor den registrerede fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke. 

 d) Behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for 

øje, og hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art, som led i organets legitime aktiviteter 

og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere 

medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at 

personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke. 
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 e) Behandling vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den 

registrerede. 

 f) Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler 

i deres egenskab af domstol. 

 g) Behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller 

medlemsstaternes nationale ret og står i rimeligt forhold til det mål, der forfølges, respekterer det væsentligste 

indhold af retten til databeskyttelse og sikrer passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den 

registreredes grundlæggende rettigheder og interesser.  

Artikel 14  

Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede 

Stk. 1. Hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, giver den dataansvarlige den registrerede 

følgende oplysninger: a) identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentant 

b) kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver c) formålene med den behandling, som 

personoplysningerne skal bruges til, samt retsgrundlaget for behandlingen d) de berørte kategorier af 

personoplysninger e) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne 4.5.2016 L 119/41 

Den Europæiske Unions Tidende DA f) hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger 

til en modtager i et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse 

om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 

49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi 

heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige. 

Stk. 2. Ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, giver den dataansvarlige den registrerede følgende 

oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling for så vidt angår den registrerede: 

a) det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes 

til at fastlægge dette tidsrum b) de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis 

behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f) c) retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og 

berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede og til at 

gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet d) når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), 

eller artikel 9, stk. 2, litra a), retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører 

lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning heraf e) retten til at indgive en klage til 

en tilsynsmyndighed f) hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra, og eventuelt hvorvidt de stammer fra offentligt 

tilgængelige kilder g) forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 

og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede 

konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede 

Stk. 3. Den dataansvarlige giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2: a) inden for en rimelig frist efter 

indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en måned under hensyn til de specifikke forhold, som 

personoplysningerne er behandlet under, b) hvis personoplysningerne skal bruges til at kommunikere med den 

registrerede, senest på tidspunktet for den første kommunikation med den registrerede, eller c) hvis 

personoplysningerne er bestemt til videregivelse til en anden modtager, senest når personoplysningerne videregives 

første gang.  

Stk. 4. Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, hvortil de er 

indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet 

formål samt andre relevante yderligere oplysninger, jf. stk. 2.  
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5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang: a) den registrerede 

allerede er bekendt med oplysningerne b) meddelelse af sådanne oplysninger viser sig umulig eller vil kræve en 

uforholdsmæssigt stor indsats, navnlig i forbindelse med behandling til arkivformål i samfundets interesse, til 

videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål underlagt de betingelser og garantier, der er 

omhandlet i artikel 89, stk. 1, eller i det omfang den forpligtelse, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, 

sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad vil hindre opfyldelse af formålene med denne behandling. I 

sådanne tilfælde træffer den dataansvarlige passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder 

og frihedsrettigheder samt legitime interesser, herunder ved at gøre oplysningerne offentligt tilgængelige c) 

indsamling eller videregivelse udtrykkelig er fastsat i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den 

dataansvarlige er underlagt, og som fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes legitime 

interesser, eller d) personoplysningerne skal forblive fortrolige som følge af tavshedspligt i henhold til EU-retten eller 

medlemsstaternes nationale ret, herunder lovbestemt tavshedspligt. 4.5.2016 L 119/42 Den Europæiske Unions 

Tidende DA 

 

Databeskyttelseslovens § 12 

§ 12. Behandling af personoplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold omfattet af artikel 6, stk. 1, og artikel 9, 

stk. 1, i databeskyttelsesforordningen kan finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde den 

dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder som fastlagt i anden lovgivning 

eller kollektive overenskomster. 

Stk. 2. Behandling af oplysninger som nævnt i stk. 1 må også finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for, at den 

dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, som udspringer af anden lovgivning eller 

kollektive overenskomster, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og 

frihedsrettigheder går forud herfor. 

Stk. 3. Behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold kan finde sted på baggrund af den registreredes 

samtykke i overensstemmelse med artikel 7 i databeskyttelsesforordningen. 

 

Hele lovgrundlaget, vejledning m.v. findes på www.datatilsynet.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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BILAG B 

Underretning om behandling af personoplysninger 

Kære [indsæt] 

Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger om dig i forbindelse med 

indgåelse af lønaftale for dig. 

Efter Databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager 

oplysninger om dig fra andre. 

Dette brev er alene til orientering, og sagen giver ikke anledning til yderligere sagsbehandling i forhold til 

dig.  

De oplysninger vi skal give dig er følgende: 

1) Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

2) Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

3) Kategorier af de personoplysninger, som vi behandler 

4) Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger 

5) Hvor dine personoplysninger stammer fra 

6) Opbevaring af dine personoplysninger 

7) Dine rettigheder 

8) Klageadgang til Datatilsynet 

 

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybende beskrivelse af de oplysninger, som vi skal give dig. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger fremgår af bilag 

1. 

Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om medlemskab 

Forbundet Kultur og Information. 

Med venlig hilsen 

Forbundet Kultur og Information 
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BILAG 1  

 

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV. 

 

1 VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS? 

Forbundet Kultur og Information er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 

modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er: 

Forbundet Kultur og Information 

Peter Bangsvej 30 

2000 Frederiksberg 

CVR.nr: 55623317 

Telefon: 38 88 22 33 

E-mail: kontakt@kulturoginformation.dk  

 

2 FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF DINE 

PERSONOPLYSNINGER 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

- Indgåelse af lønaftale med din arbejdsgiver 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 

- Overenskomstmæssig forpligtelse til at godkende lønaftale 

 

3 KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

- Almindelige personoplysninger 

 

4 MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 

-Vi returnerer lønaftalen til din arbejdsgiver 

 

 

mailto:kontakt@kulturoginformation.dk
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5 HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA 

De personoplysninger, som vi har modtaget om dig, stammer fra din arbejdsgiver: _______________ 

 

6 OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil sagen er afsluttet.  

 

7 DINE RETTIGHEDER 

Forordningen giver dig en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 

7.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 

oplysninger. Hvis du ønsker at få indsigt, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af 

afsnit 1.  

7.2 Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger 

suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige eller 

ajourførte. Bemærk, at du ikke kan få subjektive udtalelser eller objektivt rigtige oplysninger rettet.  

7.3 Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer. Dette kan du dog ikke, hvis vi efter lov eller andre hensyn er forpligtiget til 

at opbevare oplysningerne.  

7.4 Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret 

til at få begrænset behandlingen, må vi fremover, udover at opbevare dine oplysninger, kun behandle 

dine oplysninger med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende 

eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

7.5 Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 

personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 

markedsføring. 

 

 

7.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
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Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et 

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger 

fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

8 KLAGE TIL DATATILSYNET  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/

