
 

 

Behandling af persondata 
Vognmænd ved Dania Connect A/S – version 1.1 
 
 
Aarhus, 20.5.2020 
ABC/- 
 

Behandling af persondata i tilknytning til vores samarbejde 
Når du samarbejder med os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi 
er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.  
 
Du finder vores kontaktoplysninger her Dania Connect A/S, Vandvejen 7, 8000 Aarhus C, CVR. 54771215, 
dania@daniaconnect.dk tlf. 89316500. 
 
Under samarbejdet behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi 
behandler særlige personoplysninger, CPR-nr. eller oplysninger om strafbare forhold. I denne tekst kan du 
læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig under samarbejdet.  

Databeskyttelsesrådgiver  
Vi har en databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har spørgsmål om de personoplysninger, vi behandler om dig, 
er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver: Louise Meier, lme@daniaconnect.dk, tlf. 
89316586. 

Oplysninger, som vi har modtaget  
Formålet med at indsamle personoplysninger om dig er at vurdere, om du lever op til de krav vi stiller til 
vores underleverandører. 
Vi opbevarer disse oplysninger så længe vores samarbejde består for at kunne dokumentere historikken i 
vores samarbejde. 
 
Vi registrer dine oplysninger på et stamkort, som du altid kan få indsigt til. Disse indeholder bl.a. følgende 
oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr., uddannelse(r), karrierehistorik, 
vognmandstilladelse, kørekort-/førerkortoplysninger, kran-/truckcertifikater mv. 
 
Vi opbevarer endvidere den underliggende dokumentation, som f.eks. kopi af kørekort, certifikater osv., på 
forsvarlig vis i henhold til gældende lovgivning. 
 
Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, da 
der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt eller oplyst over for os, eller som generelt er 
offentligt tilgængelige (f.eks. vognmandstilladelser) med henblik på at indgå samarbejde. 

Straffeattest 
Hvis du i forbindelse med indgåelse af samarbejde med os afleverede en kopi af din straffeattest, 
opbevarer vi en kopi af straffeattesten. Vi indhenter kun din straffeattest, hvis det er nødvendigt i forhold 
til din stillings konkrete indhold. Formålet er bl.a. at sikre håndtering af værdigenstande, varetagelse af 
transaktioner med økonomisk indhold mv. 
 
Vi anvender dit samtykke efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 som hjemmel til at behandle disse 
oplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på 
kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette 
tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, 
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hvor du trækker dit samtykke tilbage.  
 

Oplysninger, som vi modtager mens vi samarbejder 
Under samarbejdet modtager vi en række oplysninger om dig, f.eks. dagssedler med timeregistrering, 
positionsdata (fra Synchronicer), leveringsbekræftelser (POD), oplysninger om ventetid mv. Vi behandler 
overordnet oplysningerne for at sikre, at vi lever op til vores forpligtelser over for dig i henhold til vores 
samarbejdsaftale samt for at kunne dokumentere ydelser overfor vores kunder. 
 

Oplysninger om kontrolforanstaltninger 
I forbindelse med gennemførelse af alkometertest i henhold til vores samarbejdsaftale, registrerer vi 
oplysninger om dig. 
 
Særligt ved videoovervågning med kriminalitetsforebyggende formål: 
 
Vi sletter optagelserne fra virksomhedens tv-overvågning seneste 30 dage, efter optagelserne har fundet 
sted, med mindre opbevaring i længere tid er nødvendig af hensyn til virksomhedens behandling af en 
konkret tvist.] 
 
Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6. (1) (f) og 
databeskyttelseslovens § 12, stk. 1, som hjemmel for denne registrering, da det er nødvendigt at registrere 
disse personoplysninger af hensyn til betingelserne i vores samarbejdsaftale.  

Brug af fotos 
Dit portrætfoto vil blive brugt på dit id-kort for at identificere dig.   
 
Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6. (1) (f) som hjemmel. Brugen 
af dit portrætfoto på intranettet har til formål at sikre, at kunder og dine kolleger kan identificere dig. 
Brugen af dit portrætfoto på dit id-kort har til formål at sikre, at du kan identificeres af hensyn til 
virksomhedens sikkerhed og af hensyn til kunders mulighed for at identificere dig ved kundebesøg.  

Ved ophør af samarbejde 
Hvis dig samarbejde med Dania Connect A/S ophører, registrerer vi baggrunden herfor. Vi anvender 
interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6. (1) (f) som hjemmel for registreringen, da 
disse personoplysninger dels dokumenterer historikken i vores samarbejde, dels kan have betydning for 
virksomhedens retlige stilling ved efterfølgende tvister.  

Opbevaring og sletning 
De personoplysninger, som vi har registreret om dig i forbindelse med vores samarbejde slettes senest 6 
måneder efter ophør af samarbejde. Det kan dog være nødvendigt at gemme visse oplysninger i længere 
tid 

Dine rettigheder 
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder:  
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15 
 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.  
 
Ret til berigtigelse, artikel 16 



 

 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  
 
Ret til sletning, artikel 17 
 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer.  
 
Ret til begrænsning af behandling, artikel 18 
 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit 
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at 
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  
 
Ret til indsigelse, artikel 21 
 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger.  
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20 
 
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 herom under punktet ”persondatapolitik” på vores hjemmeside, www.daniaConnect.dk. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  
 
Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på www.datatilsynet.dk 
 
Klage til Datatilsynet 
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder 
Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 
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