BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
ATP KONCERNEN

Databeskyttelse har høj prioritet i ATP Koncernen, og vi har fokus på kun at indsamle og behandle de
personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan udføre de opgaver vi løser. ATP er ved lov blevet
pålagt at levere effektiv administration og sikre udbetalinger af en række arbejdsmarkeds-, sikrings- og
velfærdsordninger. Vi har lavet dette skriv for overordnet at forklare, hvordan ATP Koncernen behandler
personoplysninger og for at informere om, hvor du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan
personoplysninger behandles i de forskellige ordninger i Koncernen.
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DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
CVR-nr. 43405810
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Danmark

Du kan kontakte ATP på følgende måder:

E-mail:

Med Digital Post gennem Borger.dk’s selvbetjeningsløsning for den relevante ordning eller via
kontaktformularen på vores hjemmeside

Telefon: +45 70111213
Brev:

Arbejdsmarkedets Tillægspension
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan kontaktes her:
E-mail:

dpo@atp.dk

Telefon: +45 70111213
Brev:

Arbejdsmarkedets Tillægspension
Att.: Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
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FORMÅL MED BEHANDLINGEN OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

2.1 Behandling af oplysninger om borgere
ATP’s primære opgave er at arbejde for økonomisk grundtryghed og at bidrage til effektiv velfærd. Det
gør vi ved at skabe høje og stabile afkast på investeringer til gavn for pensionister, der modtager ATP

Livslang Pension og ved at administrere og udbetale en lang række sikrings- og velfærdsydelser godt
og effektivt.
ATP tager sig af alle aspekter ved ATP Livslang Pension, som ATP er dataansvarlig for. ATP behandler
også som databehandler persondata på vegne af andre, idet Administrationsforretningen står for
administration og udbetaling af en lang række sikrings- og velfærdsydelser (”ordninger”). På Borger.dk
kan du under den relevante ordning læse mere om, hvilke oplysninger der er tale om, og hvordan de
behandles. Du kan her blandt andet læse mere om:
•
•
•
•
•
•
•

Hvem der er dataansvarlig for ordningen
Formålet med den behandling der finder sted i ordningen
Hvilken behandling, der finder sted
Hvilke personoplysninger der behandles
Hvor oplysningerne stammer fra
Hvem oplysningerne videregives til
Hvornår oplysningerne slettes

Du kan derudover på Borger.dk under den enkelte ordning læse om dine rettigheder.
2.2 Rekruttering og personaleadministration
ATP behandler desuden som dataansvarlig oplysninger om kandidater til ledige stillinger i ATP
Koncernen og om sine medarbejdere. Hvis du søger job i ATP, bliver du i forbindelse med
ansøgningsproceduren orienteret om, hvordan ATP behandler dine personoplysninger i forbindelse med
rekrutteringsprocessen. Hvis du bliver ansat, vil du i forbindelse med kontraktindgåelsen få at vide,
hvordan ATP behandler personoplysninger om sine ansatte, hvorfra data indsamles, hvem data
videregives til, dine rettigheder med videre. Disse oplysninger er desuden til enhver tid tilgængelige på
den interne medarbejderportal.
2.3. Udsendelse af nyhedsbreve
Hvis du ønsker at abonnere på et af ATP Koncernens nyhedsbreve, for eksempel på www.atp.dk,
www.pensionforalle.dk, borgerpanel på borger.dk eller nyhedsbreve fra ATP’s ordninger på Virk.dk, vil
du i forbindelse med din tilmelding blive informeret om, hvilken behandling der finder sted. Du vil også
blive bedt om at give samtykke. Dine rettigheder i den forbindelse vil fremgå af informationen.
2.4 Kontakt til ATP Koncernen
ATP ønsker størst mulig fortrolighed omkring behandling af dine oplysninger, og du bør derfor aldrig
sende en almindelig e-mail med sagsoplysninger til en ATP-mailadresse. Hvis du sender en ukrypteret
e-mail, svarer det til at sende et åbent postkort, og der er risiko for, at uvedkommende får adgang til
dine personoplysninger. Som udgangspunkt skal alle henvendelser derfor ske med Digital Post gennem
Borger.dk’s selvbetjeningsløsning for den relevante ordning. Generelle spørgsmål vedr. ATP Koncernen
kan sendes sikkert via kontaktformularen på vores hjemmeside. De personoplysninger, der behandles
i den forbindelse, er de oplysninger, som du skriver i formularen, samt de filer, som du vedhæfter.
Henvendelsen videresendes til rette modtager internt og slettes, når der ikke længere er behov for at
gemme den i henhold til vores interne retningslinjer for opbevaring af persondata.
Hvis du ringer til ATP Koncernen, vil der i visse situationer ske optagelse af telefonsamtalen med henblik
på intern uddannelse og optimering af kundeoplevelsen. Du vil inden samtalen optages blive bedt om
at afgive samtykke til optagelsen. Optagede telefonsamtaler slettes efter en måned.
2.5 Sikring af ATP’s fysiske bygninger
Hvis du besøger en af ATP’s fysiske adresser, finder der videoovervågning sted af bygningerne og de
tilknyttede arealer, blandt andet med det formål at bekæmpe kriminalitet. Det fremgår ved tydelig
skiltning, hvilket firma der videoovervåger området, og hvordan firmaet kan kontaktes. Ved behov for at
udlevere optagelser fra overvågningen, fx til politiet eller i forbindelse med indsigtsbegæringer, vil
fotos/videoer samt andre personoplysninger (fx nummerplader) blive sløret, såfremt de ikke er relevante
for udleveringen.
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2.6 Optimering af brugeroplevelsen på hjemmesiden
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at
optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside, og de opgaver vi varetager. Læs mere om brugen af
cookies på atp.dk.
2.7 Handel med værdipapirer
ATP er forpligtet til at optage og gemme telefonsamtalen, når der indgås aftaler om handel med
værdipapirer via telefonen. Telefonsamtaler med ansatte i ATP’s investeringsafdeling vil derfor som
udgangspunkt blive optaget.
HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE OPLYSNINGER OM DIG?
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3.1. Offentlig myndighed
ATP behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningen og
databeskyttelsesloven. Det juridiske grundlag for behandlingen af almindelige oplysninger om dig er
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, e), da ATP som offentlig myndighed ved lov er blevet
pålagt at løse en række opgaver. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, fx
helbredsoplysninger, vil retsgrundlaget som oftest være databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2,
f), da behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, typisk i form af udbetaling af en
ydelse. ATP’s behandling har derudover ofte hjemmel i databeskyttelsesloven og en særlov vedrørende
den ordning, der administreres. Du kan på Borger.dk læse mere om, hvilke oplysninger der behandles,
og hvilket retsgrundlag der gælder for den enkelte ordning, herunder hvilke særlove der er gældende.
3.2. Samtykke
ATP vil i visse situationer bede om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. Du vil for
eksempel i forbindelse med ansøgning til en ledig stilling i ATP Koncernen blive bedt om at give
samtykke til rekrutteringsprocessen, herunder til eventuel deltagelse i test og indhentning af referencer.
I forbindelse med abonnement på nyhedsbreve vil du ligeledes blive bedt om at give samtykke til
behandlingen, ligesom vi indhenter samtykke til optagelse af telefonsamtaler. Hjemlen til behandlingen
i disse situationer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, a) og artikel 9, stk. 2, a).

BEHANDLINGSSIKKERHED
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ATP Koncernen tager datasikkerhed alvorligt og stiller høje krav til medarbejderes og leverandørers
håndtering af persondata. Vores informationssikkerhedspolitik og underliggende retningslinjer skal
overholdes og udstikker principper for korrekt håndtering af persondata. Vi har medarbejdere, der er
særligt uddannede i persondataregler og it-sikkerhed, og alle medarbejdere bliver gjort opmærksom på
vigtigheden af at overholde reglerne. Der er ligeledes stor fokus på sikkerhed i forbindelse med udvikling
eller anskaffelse af it-systemer. I det omfang, ATP benytter eksterne leverandører til at behandle
persondata, er disse underlagt skriftlig instruks og kontrol.

DINE RETTIGHEDER
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Når ATP behandler oplysninger om dig, har du følgende rettigheder:
•

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

•

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af
dine personoplysninger begrænset

•

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at
tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for
lovligheden af behandlingen foretaget inden du har tilbagekaldt samtykket

•

Du kan indgive en klage til Datatilsynet over ATP’s behandling af dine personoplysninger. Du
kan læse mere på www.datatilsynet.dk og kontakte Datatilsynet pr. mail til dt@datatilsynet.dk
eller telefon +45 33193200
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•

Hvis du har spørgsmål til behandling og beskyttelse af dine personoplysninger, er du
velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), jf. kontaktoplysningerne i
punkt 1

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx
har ret til sletning i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse
sagen.

Sidst opdateret: 9. marts 2021
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