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Spritfabrikken Danmark ApS’ dataansvar:
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig,
hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og
ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og
nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er
nødvendige.
Vi behandler følgende personoplysninger om medarbejdere:

Medarbejderoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
• Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
• Andre oplysninger om ansættelsesforhold, bankkontonummer og pensionsselskab
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
• CPR-nummer
• Straffeattest
• Portrætfoto

Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig, herunder data fra stempelur eller rapport om udført arbejde på andre
lokationer.
I nogle tilfælde kan der være andre kilder som offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger
ved udbetaling af løn

Selskabets formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Selskabets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
(interesseafvejningsreglen)

•
•

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Behandling efter lovkrav primært regnskabs- og skatteregler

Formål med behandling af medarbejderoplysninger:
• Regnskabsførelse og lønudbetaling.
• Administration af dit ansættelsesforhold
I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne
behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
• Dit navn, din titel, din email og dit arbejdstelefonnummer vil ofte indgå i aftaler du har været med
til at indgå på vegne af virksomheden samt korrespondance herom. Det drejer sig om både
papirbaseret og elektronisk kommunikation du har haft med kunder, leverandører,
samarbejdspartnere mm.
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en
periode efter din fratræden.
• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om
forældrene.
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.
Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine
personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt,
om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med
følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som
bilaget drejer sig om
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter
arbejdet er ophørt
• Vi opbevarer dog oplysninger på medarbejdere til statistik og lignende, så længe de har historisk
værdi.

