
Beskrivelse af 
behandlingen Formål Kategorier af 

personoplysninger Kilder Behandlingsgrun
dlag Modtagere Opbevaring 

FIUSYS 
(Fagbevægelsens 
Interne 
Uddannelsessystem). 
Der tilbydes 
uddannelse for 
tillidsvalgte og fagligt 
aktive i 
fagbevægelsen. 

Dine oplysninger 
videregives fra 
forbundene til FH i 
forbindelse med 
varetagelse af 
kursusadministration. 
For at kunne 
supportere og 
administrere FIU- 
systemet, er det 
nødvendigt, at der 
overføres person-
oplysninger om dig, 
når du skal deltage på 
et kursus som FIU 
administrerer. For at 
kunne forbedre 
brugeroplevelsen på 
FIU’s hjemmeside, 
indsamles 
oplysninger ved brug 
af hjemmesiden. Se 
nærmere i vores 
cookie-politik 
for fiu.dk. 

Udover 
almindelige 
personoplysninger 
som; navn, 
adresse, 
arbejdsgiver, 
arbejdsplads, 
uddannelse, 
stillingsbetegnelse
, kontingenttype 
og tillidshverv, 
behandles der 
også følsomme 
oplysninger, 
herunder 
oplysning om 
fagforeningsmæssi
ge tilhørsforhold. 
Der kan være 
tilfælde, hvor der 
er behov for 
yderligere 
oplysninger i 
forbindelse med 
din deltagelse på 
et kursus, hvorfor 
der fra nogle 
forbund 
videregives flere 
personoplysninger 

FH modtager 
personoplysni
nger fra 
fagforbun-
dene og 
direkte fra 
dig, når du 
anvender 
tilmeldingssid
en til FIU-
kurser og 
mitfiu. 

Ovenstående 
oplysninger 
videregives fra 
dit fagforbund 
med hjemmel i 
artikel 9, stk. 2, 
litra b, og 
behandles i 
FIUSYS i medfør 
af samme 
grundlag. 

I FH benyttes 
eksterne 
systemleverandør
er og 
samarbejdspartne
re, som leverer 
systemer, support, 
drift og som i kraft 
heraf vil have 
adgang til person-
oplysninger. Der 
er indgået databe-
handleraftaler 
med disse. 

Vi opbevarer 
oplysninger, så 
længe det er 
nødvendigt til 
de nævnte 
formål. Dine 
oplysninger vil 
blive opbevaret 
indtil du melder 
dig ud af dit 
forbund. 
Oplysninger der 
vedrører 
regnskabsmater
iale slettes efter 
5 år plus 
indeværende år 
jf. bogførings-
loven.  

https://fiu.dk/
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end de nævnte. 
For at sikre en 
entydig 
identifikation i 
systemet, 
behandles der 
desuden cpr-nr. 

Håndtering af sager i 
det arbejdsretlige 
system 

Det forbund du er 
medlem af kan 
anmode FH’s juridiske 
afdeling om at yde 
assistance i 
forbindelse med 
eventuelle faglige 
sager hvor du måtte 
være involveret. 

I forbindelse med 
førelse af faglige 
sager, vil der 
udover 
almindelige 
oplysninger blive 
behandlet 
følsomme 
oplysninger. Typer 
af personoplys-
ninger kan 
omfatte, men er 
ikke begrænset til, 
navn, arbejds-
giver, cpr.nr., 
lønforhold, 
ansættelsespa-
pirer, billede og 
helbredsoplys-
ninger. 

FH modtager 
personoplys-
ninger fra 
fagforbun-
dene. 

De nævnte 
personoplysning
er videregives fra 
dit fagforbund 
med hjemmel i 
Databeskyttel-
seslovens § 12. 

Oplysninger vil 
blive videregivet 
til relevante 
parter; herunder 
arbejdsretten, 
faglig voldgift, 
tvistløsningsnævn 
og dommere. 

Det er muligt at 
en sag 
genoptages og 
derfor kan 
dine oplysninge
r blive 
opbevaret ud 
fra en konkret 
vurdering og 
med hjemmel i 
forældelseslove
ns kapitel III.   

Behandling af sager i 
udvalg og nævn. 

FH er repræsenteret i 
forskellige faglige 
udvalg og nævn som 
beskikkede 

I forbindelse med 
behandling af 
disse sager, vil der 
udover 

FH modtager 
personoplysni
ngerne fra 

Udvalgsmedlem
mer kan være 
udpeget af 
beskæftigelsesmi

Sager vil blive 
drøftet til udvalgs- 
og nævnsmøder.  

Oplysninger fra 
møderne hvor 
der tages stilling 
til enkelte 
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medlemmer.  
Det kan bl.a. 
være  arbejdsmiljøkla
genævnet, anke-
styrelsens beskæ-
ftigelsesudvalg og 
erhvervssygdoms-
udvalget. 

almindelige 
oplysninger blive 
behandlet 
følsomme 
oplysninger; 
herunder 
oplysning om 
fagforeningsmæssi
ge tilhørsforhold. 
Typer af 
personoplysninger 
omfatter, men er 
ikke begrænset til, 
navn, 
arbejdsgiver, 
cpr.nr., lønforhold, 
ansættelsespapire
r, billede og 
helbredsoplys-
ninger. 

offentlige 
myndigheder. 

nisteren efter de 
er udpeget af FH, 
og i andre 
tilfælde vil 
beskikkede 
deltagere finde 
hjemmel i bl.a. 
arbejdsmiljø-
loven. 

sager, 
opbevares 
efterfølgende, 
da de kan blive 
gjort til 
genstand for 
klage. 
Oplysningerne 
vil blive 
opbevaret efter 
en konkret 
vurdering og 
med hjemmel i 
forældelsesfrist
erne i 
forældelseslove
ns kapitel III. 

Behandling af sager 
under 
Serviceordningen 

FH tilbyder alle 
medlemsorganisation
erne at hjælpe med 
arbejdsskadesager, 
juridisk bistand og 
socialrådgivning. 
 

I forbindelse med 
behandling af 
disse sager, vil der 
udover 
almindelige 
oplysninger blive 
behandlet 
følsomme 
oplysninger; 
herunder 
oplysning om 
fagforeningsmæs-

FH modtager 
personoplysni
nger fra 
fagforbunden
e og direkte 
fra dig. 

De nævnte 
personoplysning
er videregives fra 
dit fagforbund 
med hjemmel i 
Databeskyttelsesl
ovens § 12, samt 
indhentet 
fuldmagt fra dig. 

Oplysninger vil 
blive videregivet 
til relevante 
parter; herunder 
arbejdsretten, 
faglig voldgift, 
tvistløsningsnævn 
og dommere. 

Det er muligt at 
en sag 
genoptages og 
derfor kan 
dine oplysninge
r blive 
opbevaret ud 
fra en konkret 
vurdering og 
med hjemmel i 
forældelseslove
ns kapitel III.   
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sige tilhørsforhold. 
Typer af 
personoplysninger 
omfatter, men er 
ikke begrænset til, 
navn, 
arbejdsgiver, CPR-
nr., lønforhold, 
ansættelsespapire
r, billeder og 
helbredsoplys-
ninger. 

Nyhedsbreve/pressem
eddelelser 

FH udgiver 
nyhedsbreve der har 
til formål at 
informere om FH’s 
mærkesager og 
interesser; herunder 
om bedre 
arbejdsmarked og 
velfærdssamfund, 
økonomisk politik, 
pressemeddelelser , 
ligesom der  også 
udgives engelske 
nyhedsbreve. 

I forbindelse med 
tilmelding hertil, 
behandles navn, e-
mailadresse, 
klokkeslæt, dato, 
kategorier af 
nyhedsbreve og 
IP-adresse. 

FH indsamler 
personoplysni
ngerne fra 
dig, når du 
tilmelder dig, 
og når du gør 
brug af 
nyhedsbreven
e. 

FH kan behandle 
disse 
oplysninger, da 
der i forbindelse 
med din 
tilmelding er 
indhentet et 
samtykke fra dig. 

Dine oplysninger 
videregives til en 
leverandør, som 
står for 
udsendelsen af 
nyhedsbrevene. 
Der er indgået 
databehandlerafta
ler med FH’s 
leverandører. 

Dine 
oplysninger 
opbevares, 
indtil du 
trækker dit 
samtykke 
tilbage. Dine 
oplysninger vil i 
nogle tilfælde 
blive 
anonymiseret, 
og de 
anonymiserede 
data vil blive 
brugt til 
statistiske 
formål. 

Ansøgninger For at vi kan vurdere 
en ansøgning og 

Vi behandler 
følgende 

Vi behandler 
kun de 

FH kan behandle 
disse 

Dine oplysninger 
vil ikke blive 

Hvis du ikke 
tilbydes en 
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tilbyde en stilling, er 
det nødvendigt at 
behandle 
personoplysninger 
om dig. 

oplysninger: Navn, 
adresse, 
fødselsdato, køn, 
e-mail, tlf.nr., 
ansøgning, CV, 
karakterudskrifter, 
diplomer og evt. 
referencer og 
anbefalinger. 

oplysninger, 
som du giver 
os. 

oplysninger, i 
medfør af det 
afgivet samtykke, 
som indhentes i 
forbindelse med, 
at du indsender 
din ansøgning. 

videregivet til 
tredjepart og 
behandles kun 
internt i FH. 

stilling, gemmer 
vi de 
oplysninger som 
du har afgivet i 
6 måneder, 
hvorefter de 
slettes.  

Konferencer og møder 
arrangeret af FH 

FH indsamler 
personoplysninger i 
forbindelse med 
afholdelse af møder 
og konferencer. Disse 
oplysninger bruges til 
at finde ud af, hvem 
der deltager i det 
givne arrangement, 
og samme 
oplysninger vil også 
fremgå af en 
deltagerliste, således 
at deltagerne ved, 
hvem de andre 
deltagere er. 

Der indsamles 
følgende 
almindelige 
personoplysninger
: navn, 
mailadresse, 
telefonnr. og navn 
på 
virksomhed/organ
isation. 

FH modtager 
personoplysni
nger via 
NemTilmeld.d
k, når du 
anvender 
tilmeldingssid
en til 
mødet/konfer
encen. 

Personoplysninge
rne behandles i 
medfør af 
interesseafvejnin
gsreglen jf. 
persondataforor
dningens artikel 
6, stk. 1, litra f. 

FH videregiver 
ikke de 
indsamlede 
oplysninger til 
tredjepart. 

Oplysningerne 
slettes efter 
FH’s interne 
sletteprocedure
/politik 

Møder i FH-bygningen 

Når du deltager i et 
møde i FH-bygningen, 
vil du blive mødt af et 
gæsteregistreringssys
tem, så vi kan sikre 
os, at det kun er 

Der indsamles 
følgende 
almindelige 
personoplysninger
: navn samt tid og 
dato for 

FH modtager 
oplysning om 
dit navn fra 
dig når du 
anvender 
gæsteregistre

Personoplysninge
rne behandles i 
medfør af 
interesseafvejnin
gsreglen jf. 
persondataforor

FH videregiver 
ikke de 
indsamlede 
oplysninger til 
tredjepart. 

Oplysningerne 
ligger på 
servere hos FH 
og opbevares så 
længe, det er 
nødvendigt til 



Side 6 af 7 
 

deltagere til et møde, 
som får adgang til 
bygningen. 

fremmøde i FH-
bygningen. 

rings-
systemet. 

dningens artikel 
6, stk. 1, litra f. 

det nævnte 
formål. 
Oplysningerne 
slettes efter 
FH’s interne 
sletteprocedure
/politik. 

Oplysninger om 
ansatte hos vores 
samarbejdspartnere 

Der indsamles 
almindelige 
personoplysninger 
om ansatte hos vores 
samarbejdspartnere 
med det formål at 
kunne sikre 
identifikation af og 
kommunikation med 
de ansatte hos 
samarbejdspartneren 
i forbindelse med 
udførelse af en 
opgave hos os. 

Der indsamles kun 
de oplysninger der 
er nødvendige i 
forhold til det 
angivne formål. 
Der vil være tale 
om identifikations- 
og 
kontaktoplysninge
r. 

FH modtager 
oplysninger 
som de 
ansatte eller 
dennes 
arbejdsgiver 
selv afgiver i 
forbindelse 
med at der 
indgås et 
samarbejde. 

FH behandler 
oftest 
oplysningerne for 
at kunne opfylde 
i en kontrakt 
med hjemmel i 
artikel 6, stk. 1, 
litra b. Der kan 
dog også være 
tilfælde hvor 
oplysningerne 
behandles ud fra 
en 
interesseafvejnin
g med hjemmel i 
artikel 6, stk. 1, 
litra f, hvor den 
legitime 
interesse vi 
påberåber os vil 
være konkret 
vurderet i det 
enkelte tilfælde. 

FH videregiver 
ikke oplysninger til 
andre 
virksomheder. 

Personoplysnin
gerne 
opbevares så 
længe 
samarbejdet 
forløber og ikke 
længere end 
nødvendigt i 
forhold til det 
angivne formål, 
medmindre det 
kræves i 
henhold til lov 
eller for at gøre 
et retskrav 
gældende. 
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Spørgeskemaunder-
søgelser og 
kampagner 

FH udsender 
spørgeskemaundersø
gelser og lignende til 
dem som ønsker at 
modtage disse. 
Undersøgelserne 
vedrører emner inden 
for FH’s 
interesseområder. 
Ved at deltage i en 
undersøgelse får de 
tilmeldte mulighed 
for at påvirke FH’s 
mærkesager og 
interesser. 

FH indsamler dine 
svar i forbindelse 
med tilmelding til 
spørgeskemaunde
rsøgelser eller 
kampagner. De 
oplysninger som 
behandles, vil 
være angivet 
forud for du 
afgiver dit 
samtykke. 

FH indsamler 
personoplysni
ngerne fra 
dig, når du 
tilmelder dig. 

FH kan behandle 
disse 
oplysninger, da 
der i forbindelse 
med din 
tilmelding er 
indhentet et 
samtykke fra dig. 

Dine oplysninger 
videregives til en 
leverandør, som 
står for 
udsendelsen af 
spørgeskemaunde
rsøgelser mv. Der 
er indgået 
databehandlerafta
ler med FH’s 
leverandører. 

Oplysningerne 
vil blive 
opbevaret så 
længe det er 
nødvendigt i 
forhold til de 
formål de er 
indhentet til, og 
i 
overensstemme
lse med vores 
interne 
slettepolitik. 

 


