
 

 

Oplysninger til pårørende til medarbejdere i Skatteforvaltningen 
 

1. Den dataansvarlige myndighed 
Skatteforvaltningen 

Østbanegade 123 

2100 København Ø 

CVR. 19552101 

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores behandling af dine oplysninger, er du altid 

velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte 

databeskyttelsesrådgiveren via e-mail til: dpo@ufst.dk eller ved brev til: Udviklings- og 

Forenklingsstyrelsen, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, att. 

Databeskyttelsesrådgiveren. 

  

3. Formål og retsgrundlag for behandlingen  

3.1 Formål 
Formålet med Skatteforvaltningens behandling af dine personoplysninger er at kunne kontakte 

ansattes pårørende i tilfældet af, at der skulle opstå et behov herfor fx i tilfælde af ulykker. 

  

3.2 Retsgrundlag 
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er i databeskyttelsesforordningens 

artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger som er nødvendige for, at vi som myndighed kan løse 

vores opgaver. 

  

4. Kategorier af personoplysninger 
Kategorien af personoplysninger er: almindelige personoplysninger, herunder navn og 

kontaktoplysninger. 

  

5. Modtagere af personoplysninger 
Oplysningerne vil kunne videregives eller overlades til andre i følgende tilfælde: 

• Til andre myndigheder, hvis dette er nødvendigt for at kunne kontakte dig. Dette kan fx 

være sundhedsvæsen eller politi. 

• Til en databehandler, som varetager skatteforvaltningens it-løsninger, i henhold til gyldig 

databehandleraftale. 
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6. Overførsel til modtagere i tredjelande 
Skatteforvaltningen overfører ikke personoplysningerne til tredjelande. 

  

7. Opbevaring af dine personoplysninger 
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i den tid, hvor medarbejderen er ansat i 

Skatteforvaltningen 

  

8. Dine rettigheder 
Efter databeskyttelsesreglerne har du en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger 

om dig. Du kan: 

- anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig 

- anmode os om at rette urigtige oplysninger om dig 

- anmode os om i visse tilfælde at få oplysninger om dig slettet eller begrænse vores brug af 

dine oplysninger 

- gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger 

- anmode om en kopi af de personoplysninger der behandles om dig. 

  

9. Klage til Datatilsynet 
Hvis du ønsker at klage over Skatteforvaltningens behandling af dine personoplysninger, kan dette 

ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 
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