Oplysning om behandling af dine persondata
Banedanmark er overordnet dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, vi har modtaget om dig. Banedanmark har
følgende kontaktoplysninger: Banedanmark, Carsten Niebuhrs gade 43 1577 København V, banedanmark@bane.dk, +45
8234 0000, CVR-nr: 18632276.
Ole Clemens Pedersen er Banedanmarks databeskyttelsesrådgiver. Han kan kontaktes på følgende vis: Banedanmark, Carsten
Niebuhrs gade 43 1577 København V, ocpt@bane.dk, +45 20926497
Det retslige grundlag behandlingen bygger på, er:
•

Den til enhver tid gældende bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på
jernbaneområdet.

Formålet med behandlingen af dine persondata er, at Banedanmark skal sikre, at du opnår, eller har opnået, de kompetencer,
der er krævede, for at du kan udføre de funktioner, som Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse omfatter. Banedanmark skal
ydermere opbevare dokumentationen for dine opnåede kompetencer. Hertil kommer, at Banedanmark skal sikre entydig
identifikation af den enkelte persons kompetencer og beføjelser.
I forbindelse med behandlingen opbevarer vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Persondatakategori

Almindelige
persondata

Stamdata herunder CPR-nummer

X

Dokumentation af kompetencer, uddannelse, certificeringer

X

Helbredsgodkendelser1

Følsomme
persondata

X

Stamdata på faglærere, kørelærere og censorer på lokomotivføreruddannelsen videresendes til Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen, når disse skal godkendes af dem2
Dine persondata opbevares indtil der ikke længere er sagligt behov for at gemme dem. I forbindelse med en eventuel sletning,
vil vi lægge vægt på følgende kriterier:
•

Om dine persondata ikke længere er nødvendige til brug for undersøgelser og analyser af jernbaneulykker,
hændelser og andre sikkerhedsmæssige forhold med henblik på at opretholde en sikker jernbane.

•
Du har ret til
•
•
•

at få berigtiget dine data, hvis det vi har noteret er urigtigt.
at få indsigt i de persondata vi behandler og opbevarer om dig.
i særlige tilfælde, at få dine data slettet.

Hvis du vil gøre brug af din ret, skal du kontakte den dataansvarlige.
Datatilsynet varetager klagemyndigheden i forbindelse med persondataforordningen i Danmark. Eventuelle klager i den
forbindelse skal fremsendes til dem. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk .

1

Gælder kun hvis du skal på et kursus, der giver kompetencen til at udføre en sikkerhedsklassificeret funktion.
Data videresendes kun indtil virksomheder med lokomotivførere kommer på eget sikkerhedscertifikat.
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