
MS Revision 

 

Intern håndtering af Persondataforordning 

 

Fysisk adgang for medarbejdere: 

I forbindelse med indgåelse om aftale om ansættelse udleveres der ét styk nøgle samt indgangskode til 
alarmen. (der kvitteres for udleveret nøgle) 
Procedure ved alarm gennemgås – herunder password til alarmcentral. 

Ved ophør af ansættelse tilbageleveres udleveret nøgle. 

(tavshedspligt) 

 

Fysisk adgang for kunder: 

I forbindelse med kundebesøg anbefales det at dette gennemføres i et af mødelokalerne. 
Gennemføres mødet med kunden ved arbejdspladsen vendes dokumenter på hovedet hvis der fremgår 
oplysninger om andre kunder herunder personnummer m.m. 

Fremgår der endvidere data om andre kunder på edb-skærmen bedes dette lukket ned – ligeledes hvis 
arbejdspladsen forlades af længere varighed. 

 

Eksisterende medarbejdere – potentielle medarbejdere: 

Alle medarbejdere informeres om virksomhedens persondatapolitik der løbende bliver drøftet som følge af 
udvikling af praksis på området. Alle medarbejdere underskriver en samtykkeerklæring omkring indsamling 
af data m.m. samt anvendelse af foto m.m. 

 

Kunder: 

Alle kunder informeres om virksomhedens persondatapolitik. Dette accepteres ved hjælp af særskilt aftale. 

 

Opbevaring af ansættelseskontrakter: 

Alle ansættelseskontrakter samt indhentede data i forbindelse hermed opbevares forsvarligt på et sikret 
netværksdrev. 
Fysiske kontrakter opbevares aflåst. 

 

  



Opbevaring af lønsedler/stamdata: 

Alle lønsedler/stamdata i virksomheden opbevares aflåst. 

 

Data indhentet fra lønsamtaler – mus-samtaler:  

Indhentede data fra lønsamtaler – mus-samtaler opbevares indscannet på et sikret netværksdrev. 

 

EDB: 

Adgangskoder på de enkelte arbejdsstationer skiftes på baggrund af fast turnus således at det stemmer i 
overens med den gældende forsikringsløsning. 

Alle computere destrueres såfremt at de ikke længere anvendes aktivt som følge af defekter eller ælde. 
For at sikre at der ikke trækkes data ud af aflagte maskiner bliver disse formateret og harddisken destrueret 
enten her i huset eller af vores edb-leverandør. 

 

Rengøring/makulering: 

Håndteres ved hjælp af fortrolighedsaftaler. 

 
Kopimaskine: 

Servicering af kopimaskiner kræver ligeledes en databehandleraftale. 

 

Mails: 

På nuværende tidspunkt er det kun en anbefaling at mail sendes krypteret. 
Såfremt at der sendes årsopgørelser m.m. anbefales det fra datatilsynet at cpr nummeret undlades i 
mailen. 
Overførsel af følsomme oplysninger samt cpr nummer via hjemmesider stilles der udtrykkeligt krav om 
kryptering. 
 
Procedure for sletning af mails: 
Mail slettes i mailarkiv efter 5 år. 

 

 


