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Samtykkeerklæring 

I forbindelse med et fælles karriererådgivningsforløb mellem Jobcenter CPH, min arbejdsgiver og min faglige 

organisation, giver jeg tilladelse til, at: 

 Min arbejdsgiver må videregive følgende oplysninger om mig til Jobcenter CPH: 

 

o cpr nr. 

o funktion/titel 

o anciennitet 

o sidste lønningsdag 

o opdateret CV eller anden information om mine kompetencer 

o faglig organisering 

 

 Jobcenter CPH må videregive ovenstående oplysninger til min faglige organisation. 

 

 Jobcenter CPH må videregiver/dele ovenstående oplysninger med anden aktør, som er udvalgt til at 

hjælpe mig i denne situation. 

 

 Jobcenter CPH må videregive alle indhentede oplysninger til min bopælskommune, hvis jeg ikke 

opnår fuld beskæftigelse eller ordinær uddannelse i min opsigelsesperiode. 

 

Sæt ét kryds: 

Jeg kender mine rettigheder og pligter som angivet i afsnittet om behandling af 

personoplysninger og samtykke på side 2. 

 

Kommunen må ikke indhente eller videregive oplysninger. Jeg er indforstået med, at dette kan 

hindre min mulighed for at modtage hjælp fra den fælles indsats mellem jobcenter CPH, min 

arbejdsgiver og min faglige organisation. 

 

________________                           _______________________________________________ 

CPR.   Navn med blokbogstaver  

 

________________             _______________________________________________  

Telefon nummer  Virksomhedens navn 

 

________________                           _______________________________________________ 

Dato   Underskrift 

 

Skriv datoen for din sidste lønningsdag HER:    ______________________________________ 
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Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af 

personoplysninger 

Om samtykke 

Ved samtykke forstås ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den 

registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, 

der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.” Jf. persondataforordningen artikel 4 nr. 11. 

Du kan altid tilbagekalde et samtykke til indhentning eller videregivelse af oplysninger, jf. databeskyttelses-

forordningens artikel 7, stk. 3. 

Dit samtykke bortfalder automatisk, når sagen er færdigbehandlet. 

Reglerne om samtykke fremgår af forvaltningsloven, databeskyttelsesforordningen og retssikkerhedsloven. 

For at behandling af personoplysninger kan betragtes som lovlig, bør de behandles på grundlag af den 

registreredes samtykke eller et andet legitimt grundlag, der er fastlagt ved lov, eller behovet for opfyldelse af 

en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på dennes 

anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt, jf databeskyttelsesforordningen betragtning 40. 

Hvis du ikke giver samtykke, kan det hindre din mulighed for at modtage hjælp fra den fælles indsats mellem 

jobcenter CPH, din arbejdsgiver og din faglige organisation. 

 

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet 

eller slettet. 

 

Kommunens databeskyttelsesrådgiver 

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. 

På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesråd. 


