
Roskilde Kommune er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager 
om dig i forbindelse med din ansættelse. Du finder vores kontaktoplysninger her: 
 
Roskilde Kommune 
Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde 
CVR-nr.: 29189404 
Telefon: 46 31 30 00 
E-mail: kommunen@roskilde.dk 
  
Roskilde Kommunes databeskyttelsesrådgiver:  
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab 
CVR nr.: 3853 8071  
Langelinie Allé 35 
2100 København Ø  
Telefonnummer – 72 27 30 02 
E-mail dpo.roskilde@bechbruun.com 
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/roskilde  
 
Lovgrundlag for behandlingen 
Hjemlen for at behandle personoplysningerne er arbejdsretlige regler (fx funktionærloven og 
kollektive overenskomster) og databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens § 6 
stk. 1, § 7 stk. 1, § 8, § 10, §11 og § 12. 
                          
Formålet med behandlingen 
Formålet med behandlingen er håndtering af løn- og personaleadministrative opgaver. 
 
Hvem videregiver vi dine personoplysninger til 
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger eller dele af dem til vores 
databehandlere, til andre offentlige myndigheder, til pensionskasser, forsikringsselskaber, 
Roskilde Kommunes Feriefond, Roskilde Kommunes Sundhedsordning og til faglige 
organisationer.  
 
Kategorier af personoplysninger 
I Roskilde Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores it-systemer, når vi arbejder med 
din sag.  
Oplysningerne er f.eks. dit navn og din adresse. Der kan også være nogle mere følsomme 
personoplysninger om dig, hvis der er blevet givet sådanne oplysninger til brug for sagen, 
f.eks. om helbredsforhold, fagforeningsmæssige forhold, strafbare forhold. 
 
Hvor stammer dine oplysninger fra 
Dine personoplysninger stammer fra dig, fra andre offentlige myndigheder, fra faglige 
organisationer, pensionskasser, forsikringsselskaber, Roskilde Kommunes Feriefond, 
Roskilde Kommunes Sundhedsordning eller fra offentligt tilgængelige kilder. 
 
Opbevaring af dine personoplysninger 
Dine personoplysninger bliver opbevaret i en periode på minimum 5 år efter, at din 
ansættelse er afsluttet.  
 
 
 
 
Når du arbejder i kommunens elektroniske systemer 
 
I forbindelse med din ansættelse vil der også ske en behandling af dine oplysninger, når du 
arbejder i kommunens elektroniske systemer. 
 
Video-overvågning 
Roskilde Kommune foretager videoovervågning i bestemte målrettede områder med henblik 
på bl.a. tryghedsskabelse og kriminalitetsforebyggelse. 

Oplysninger om Roskilde Kommunes behandling af 
dine data under din ansættelse 



Det fremgår af skiltning på det enkelte arbejdssted, hvis der bliver foretaget video-
overvågning.  
Optagelserne gennemgås ved fx mistanke om overtrædelse af interne retningslinjer eller 
strafferetlige regler. Optagelserne gemmes i maksimalt 30 dage. Optagelser, der indeholder 
oplysninger om strafbare forhold, kan dog lagres ud over 30 dage, med henblik på evt. 
efterforskning. 
 
Dine rettigheder 
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Roskilde 
Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er: 
 

- Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret). 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Roskilde Kommune behandler om dig, samt 
en række yderligere oplysninger. 

- Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

- Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, 
oplysningerne ellers ville blive slettet på. 

- Ret til begrænsning af behandlingen 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 
har ret til at få behandlingen begrænset, må Roskilde Kommune fremover kun behandle 
oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav 
kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser.  

- Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Roskilde Kommunes ellers lovlige 
behandling af dine personoplysninger.  
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  
 
Vil du klage? 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Roskilde Kommune 
behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på 
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk  
 


