OPLYSNINGER TIL MEDARBEJDERENS NÆRMESTE PÅRØRENDE OM
BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Attendo tager dit privatliv alvorligt og beskytter dine personoplysninger efter gældende
lovgivning. Det er derfor en selvfølgelighed for os altid at stræbe efter at beskytte dine
personoplysninger på den mest optimale måde og efterleve gældende databeskyttelseslove.
Du er registreret som pårørende til en af Attendos medarbejdere. I dette dokument
informerer vi dig om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Vi
informerer dig også om, hvilke rettigheder du har, når vi behandler dine personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?
I Attendo-koncernen er det Attendo AB (publ), CVR-nummer 559026-7885, med adressen
Box 715, 182 17 Danderyd, Sverige, telefonnummer +46 (0) 8 586 252 00, som er ansvarlig
for behandlingen af dine personoplysninger, eller et af Attendos datterselskaber, du har en
relation med (f. eks. Attendo Care A/S, Attendo Omsorg A/S, Attendo Vonsild A/S, som er
dataansvarlig). Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, eller
vil udøve nogen af dine rettigheder, som beskrevet nedenfor, er du velkommen til at
kontakte os.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?
En af vores medarbejdere har registreret dig som dennes nærmeste pårørende. Vi behandler
derfor dine personoplysninger for at kunne komme i kontakt med dig i tilfælde af en ulykke,
pludselig sygdom eller lignende, som kan ramme dit familiemedlem. De personoplysninger,
vi behandler om dig, er de oplysninger, som dit familiemedlem fra tid til anden, giver til os,
dvs. dit navn og telefonnummer.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er, at behandlingen er
nødvendig på grund af vores legitime interesse i at komme i kontakt med dig, hvis der opstår
en nødsituation. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi
har foretaget denne interesseafvejning.

Hvem har tilgang til dine personoplysninger?
Som udgangspunkt er det dit familiemedlems nærmeste leder, der har adgang til dine
personoplysninger. I nødstilfælde kan en af vores andre medarbejdere blive bedt om at
kontakte dig, hvorved den pågældende person får adgang til dine kontaktoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger inden for EU/EØS.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi behandler kun dine personoplysninger i den tid, du er registreret som pårørende til en af
vores medarbejdere. Det betyder, at vi sletter dine personoplysninger, hvis og når dit

familiemedlems ansættelsesforhold ophører. Vi sletter dine personoplysninger tidligere end
det, hvis dit familiemedlem framelder dig som pårørende.

Hvilke rettigheder har du i forhold til vores personoplysninger?
Du har visse rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger. Vi
beskriver disse rettigheder nærmere nedenfor.
Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret) og gøre indsigelse
Du har ret til at modtage en bekræftelse på, om vi behandler dine personoplysninger, og i
givet fald har du ret til at få information om, hvordan personoplysningerne behandles. Det
kan f.eks. være formålene med behandlingen og du kan også bede om at få oplyst, hvilke
oplysninger Attendo behandler om dig. Hvis du beder om det, skal der
også gives en udskrift eller kopi af oplysningerne.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til
myndighederne. En sådan klage kan med fordel indgives til myndigheden i det EU/EØSmedlemsland, hvor du har din faste bopæl, hvor du arbejder, eller hvor en overtrædelse af
gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser hævdes at have fundet sted.
Tilsynsmyndigheden i Sverige er Datainspektionen og i Danmark er det Datatilsynet.
Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse) og ret til at gøre
indsigelse mod behandling
Du har ret til at få de urigtige personoplysninger rettet så hurtigt som muligt ved at give os
information om dine personoplysninger, og supplere ufuldstændige personoplysninger (f.
eks. hvis du har skiftet telefonnummer).
Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger på baggrund
af en interesseafvejning. Det er dog ikke tilfældet, hvis vi kan påvise, at vores legitime
interesse for behandlingen vejer tungere end dine interesser, grundlæggende rettigheder og
frihedsrettigheder, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Ret til sletning (retten til at blive glemt) og ret til begrænsning af behandling
Hvis du ikke længere ønsker at være registreret som pårørende, sletter vi dine
personoplysninger, hvis du anmoder om det. Du har også ret til at anmode om, at vi
begrænser vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. hvis du mener, at vi behandler
urigtige personoplysninger om dig. Vi kan så begrænse vores behandling af
personoplysninger, mens vi kontrollerer personoplysningerne.
______________________
Disse oplysninger er udarbejdet af Attendo den 25. september 2018.
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