
Datatype Kategorier af personer Formål med behandling Hvor længe gemmes data (generelt) Praksis

Midtfyns Bilsyn Aps

SMS, sms service Kunder Qvikservice, ifm ekstraordinære nedluk, indskrænkede åbningstider og lign. Så længe kunde benytter vores virksomhed Slettes manuelt hvis kunde ønsker det

Synsmedarbejdere Ansatte Opbevare kopi af relevante uddannelsespapirer Så længe medarbejderen er ansat, herefter 1 år Makuleres efterfølgende

Samtykke, modtage mails Kunder At orientere om ændringer i fx synsregler, eller andet relevant information. IKKE reklamespam Indtil kunden ikke længere ønsker at modtage disse informationer Slettes i mail-listen

Klagesager Kunder Sagsbehandling 5 år (juridisk op til 10 år)

Tilfredshedsundersøgelser Kunder Alle skemaer er anonymiserede. Data bruges til grafer og lign. Altid, bruges ifm kvalitetssikring

Synsindkaldelse Kunder Kunden får synsindkaldelsen med retur. Opbevares ikke

Miljømærker, DK Kunder Udlevering registreres, og indberettes til Miljøstyrelsen 2 gange årligt 5 år Makuleres efterfølgende

Miljømærker, Tyskland Kunder Udlevering registreres, skal indberettes hvis de tyske myndigheder efterspørger det 5 år Makuleres efterfølgende

Online booking Kunder Booking af tid til syn Databehandleraftale med Synsdata

MOTORKONTOR

Registreringsattest Kunder Skal inddrages ifm. Registrering/omregistrering. Opbevares i aflåst skab. 1 år Efter 1 år makuleres registreringsattesten

Fuldmagter Kunder Inddrages IKKE. Alle fuldmagter får kunden med retur. Opbevares ikke

DMR Kunder SKAT har ansvaret for DMR

Tempo 100 kunder Sagsbehandle og sende information til VSB som sender det til Tyskland. 5 år Elektronisk data slettes

GENERELT

ALLE fysiske dokumenter Alle Er opbevaret i aflåst skab. Se definition andre steder i skemaet Makuleres ved udløb for opbevaring

Vedhæftninger til e-mails Kunder, også nye Alle former for sagsbehandling 5 år Mailsystem sættes til at slette alt der er >5år

Emails Kunder, også nye Alle former for sagsbehandling 5 år Mailsystem sættes til at slette alt der er >5år

Nøglebrikdata Ansatte Trafikken på alarm til/fra logges på bygningen Industrivej 69 Indtil en medarbejder stopper, så slettes nøglebrikdata. Alarmsystemejer sletter medarbejder i deres system

Ansøgninger og CV'er Ansøgere Sagsbehandling 1 år Står i en mappe i aflåst lokale, makuleres efterfølgende

Tidsregistrering Ansatte Udbetaling af løn (inkl. registrering af fravær) Så længe medarbejderen er ansat, herefter 1 år Kort makuleres, excelark slettes

Personalesager Ansatte Sagsbehandling/dokumentation Op til 5 år efter medarbejderen er stoppet. Medmindre specielle forhold gør sig gældende Makuleres og slettes

Stamdata Ansatte Administration af alt personalerelateret (SKAT, cpr. Nummer, kontooplysninger, nærmeste pårørende oplysninger) m.m. Så længe medarbejderen er ansat, herefter 1 år Makuleres og slettes

Telefonhenvendelser Kunder, også nye Disse henvendelser registreres ikke Opbevares ikke

Webformularhenvendelser Kunder, også nye Sagsbehandles, men gemmes ikke Opbevares ikke

Fakturaer Kunder Sagsbehandling, fakturering m.m. 5 år, databehandleraftale Synsdata og E-conomic. Makuleres og slettes

Debitorer Kunder Fakturering 5 år, databehandleraftale E-conomic, Synsdata og Bambora Makuleres og slettes

Kreditorer Leverandører Betaling af regninger 5 år, databehandleraftale E-conomic Makuleres og slettes

Løn Ansatte Udbetaling af løn og pension. Vedtilgang til lønsystem bruges log-in og kode - også ved elektroniske bilag. 5 år, databehandleraftale E-conomic, Proløn Slettes

Aktivitets log Ansatte Sikre hvem der har arbejdet på PC'en, sikrer at PC'en lukker ned når du forlader den. 5 år Slettes

Hjemmeside Kunder Oplysninger om brugeren der bruger hjemmesiden, registreres P.T. ikke.

Virksomhedsregnskaber Samarbejdspartner Interne regnskaber Databehandleraftale med revisor, E-conomic , Bambora og Lokalbanken. 5 år jf. regnskabsloven Makuleres og slettes

Videoovervågning Kunder, ansatte Bruges primært i åbningstiden, så alle medarbejdere har et overblik på næsten hele vores areal. slettes automatisk efter 30 dage


