
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
   

 

   

  

Støtte til sporskifte 
Samtykke til videregivelse af personoplysninger 

Undertegnede: 

Navn: 

Adresse: 

Giver hermed samtykke til, at  

Arbejdsgiverens navn: 

Arbejdsgiverens adresse: 

CVR-nummer: 

Videregiver / indhenter følgende oplysninger i forbindelse med behandlingen af sagen om sporskifte i 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

 Navn 
 Adresse 
 Telefonnummer 
 Personnummer 
 Ansættelseskontrakt 
 Oplysninger vedr. deltagelse i efteruddannelse o.l. 

Du kan tilbagekalde et samtykke til indhentning /videregivelse af oplysninger, jf. Databeskyttelseslovens 
§ 1 og 2 samt Databeskyttelsesforordningens Artikel 7, stk. 3. I så fald skal Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering kontaktes (tlf. 72 21 74 00, e-mail: star@star.dk). Bemærk, at det kan medføre, at 
arbejdsgiveren mister retten til at få udbetalt støtte. 

Dato: Underskrift: anvend evt. Acrobat Readers "Udfyld og underskriv"-funktion 
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Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til 
forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger (databeskyttelsesloven) – uddrag: 

§ 1. Loven supplerer og gennemfører Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri
udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) jf. bilag 1 til denne lov.

Stk.2. Loven og databeskyttelsesforordningen gælder for al behandling af personoplysninger, der helt 
eller delvist foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og for anden ikkeautomatisk behandling 
af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register. 

§ 2. Lovens §§ 6 – 8 og 10 og §11, stk. 1, og databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a-c,
artikel 6, artikel 7, stk. 3, 1. og 2. pkt., artikel 9 og 10 og artikel 77, stk. 1, gælder også for manuel
videregivelse af personoplysninger til en anden forvaltningsmyndighed. Datatilsynet fører i
overensstemmelse med lovens kapitel 10 tilsyn med videregivelse som nævnt i 1. pkt.

Databeskyttelsesforordningen – uddrag: 

Kapitel II 

Principper 
Artikel 5: Principper for behandling af personoplysninger 

1. Personoplysninger skal:

a) Behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede (”lovlighed,
rimelighed og gennemsigtighed”)

b) Indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde,
der er uforenelig med disse formål; viderebehandling til arkivformål i samfundets interesse, til
videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse
med artikel 89, stk. 1, skal ikke anses for at være uforenelig med de oprindelige formål
(”formålsbegrænsning”)

c) Være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål,
hvortil der behandles (”dataminimering”)

d) Være korrekte og om nødvendigt ajourførte, der skal tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at
personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil behandles, straks slettes eller
berigtiges (”rigtighed”)

e) Opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere
tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger
behandles; …… 

f) Behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de på gældende personoplysninger,
herunder beskyttelse mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab,
tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske
foranstaltninger (”integritet og fortrolighed).

2. Den dataansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise, at stk. 1 overholdes (”ansvarlighed”).
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Artikel 6: Lovlig behandling 

1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør sig gældende: 

a) Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere 
specifikke formål. 

Artikel 7: Betingelser for samtykke 

1. Hvis behandling er baseret på samtykke, skal den dataansvarlige kunne påvise, at den registrerede 
har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger. 

2. ……………… 
3. Den registrerede har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke 

berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. 
Inden der gives samtykke, skal den registrerede oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage. Det 
skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som at give det. 
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