
 

Privatlivspolitik for ansøgere til Den Kommunale Kompetencefond 
Revideret den 24. januar 2022 (til hjemmesiden) 

I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du søger om støtte i Den 

Kommunale Kompetencefond. 

 

Dataansvar og kontaktoplysninger 
KL og den organisation, hvor du er omfattet af overenskomsten, er dataansvarlig, og har dermed ansvaret 

for, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgiv-

ning. Det er kun KL og den organisation, hvor du er omfattet af overenskomsten, der har adgang til de per-

sonoplysninger, som du selv afgiver, når du opretter en elektronisk ansøgning hos Den Kommunale Kompe-

tencefond. 

 
KL 
Weidekampsgade 10 
Postboks 3370 
2300 København S 
CVR-nr. 62547413 
E-mail: kl@kl.dk 
Web: www.kl.dk 
 

3F 
Kampmannsgade 4 
1790 København V 
CVR-nr. 31378028 
E-mail: 3f@3f.dk 
Web: www.3f.dk 
 

BUPL 
Blegdamsvej 124 
2100 København Ø 
CVR-nr. 26350514 
E-mail: bupl@bupl.dk 
Web: www.bupl.dk 
 
 

Teknisk Landsforbund 
Nørre Voldgade 12 
1358 København K 
CVR.nr. 11886817 
E-mail: tlfaglig@tl.dk 
Web: www.tl.dk 
 

Dansk Metal 
Molestien 7 
2450 København SV 
CVR-nr. 31407117 
E-mail: forhandling@danskmetal.dk 
Web: www.danskmetal.dk 
 

HK Kommunal 
Weidekampsgade 8 
2300 København 
CVR-nr. 36428317 
E-mail: kommunal.fagligsluse@hk.dk 
Web: www.hk.dk 
 

Forhandlingskartellet 
C/O FTF 
Niels Hemmingsens Gade 12 
1153 København K 
CVR-nr.  
E-mail: fk@ftf.dk 
Web: www.forhandlingskartellet.dk 
 

AC Akademikerne 
Nørre Voldgade 106 
1358 København K 
CVR-nr. 
E-mail: ac@ac.dk 
Web: www.akademikerne.dk 

Dansk Socialrådgiverforening 
Toldbodgade 19 B 
1253 København K 
CVR-nr. 63356018 
E-mail: ds@socialraadgiverne.dk 
Web: www.socialraadgiverne.dk 
 
 

FOA 
Staunings Plads 1-3 
1790 København V 
CVR-nr. 29494061 
E-mail: foa@foa.dk 
Web: www.foa.dk 
 

Socialpædagogernes Landsforbund 
Brolæggerstræde 9 
1211 København K 
CVR-nr. 63140228 
E-mail: sl@sl.dk 
Web: www.sl.dk 
 

 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kon-

takte os. 

 

Den Kommunale Kompetencefond 

Weidekampsgade 10 

2300 København S 

Tlf. 33 70 37 71 

E-mail kontakt@denkommunalekompetencefond.dk. 

 

Skriver du pr. e-mail, skal du huske, at en almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation, og at du derfor 

ikke skal skrive noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes. 
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Oplysninger om ansøgere 
Den Kommunale Kompetencefond indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver, når du 

opretter en elektronisk ansøgning hos Den Kommunale Kompetencefond.  

Almindelige personoplysninger: 

• ANSØGER: Navn, Stilling, Arbejdsplads, Kommune, Faglig organisation (hvor ansøger er ansat), 

Overenskomst/arbejdsområde, Telefonnummer, Mobilnummer, E-mail, ansættelsesdato (UFTF1), 

Oplysning om uddannelsesplan, Oplysning om tilbagevenden til arbejdspladsen (UFTF2). 

• LEDER: Navn, Stilling, Arbejdsplads, Kommune, E-mail, Telefonnummer, Mobilnummer. 

• TILLIDSREPRÆSENTANT: Navn, Stilling, Arbejdsplads, Kommune, E-mail, Telefonnummer, Mobil-

nummer, Faglig organisation. 

 

Vi opfordrer dig til ikke at sende personfølsomme oplysninger (fx eksamensbevis) i forbindelse med opret-

telsen af den elektroniske ansøgning. 

 

CPR-nummer: 

• ANSØGER: CPR-nummer (fremgår ikke af printet udgave af ansøgningen). 

Når du ansøger om støtte i Den Kommunale Kompetencefond behandler vi oplysninger om dit CPR-

nummer for at kunne identificere dig utvetydigt, når vi skal behandle din ansøgning.  

 

Formål 
Almindelige personoplysninger og oplysninger om CPR-nummer behandles af KL og den faglige organisa-

tion, hvor du er omfattet af overenskomsten, som led i behandling af din ansøgning efter 'Reglerne for Den 

Kommunale Kompetencefond' og 'Aftale om Den Kommunale Kompetencefond'. 

Oplysninger om dit CPR-nummer benyttes til at identificere dig utvetydigt, når vi skal behandle din mulig-

hed for at opnå støtte.  

Den Kommunale Kompetencefond behandler også dine personoplysninger i forbindelse med statistiske 

analyser. Personoplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik. 

 

Retsgrundlag 
Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er: 

• Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der indgår i en elektronisk ansøgning, er data-

beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandling, som er nødvendig af hensyn til 

opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foran-

staltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. 

• Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, 

stk. 2 (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b), om behandling, som er nødvendig 

for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser og speci-

fikke rettigheder. 

 

 
1 Ufaglært til Faglært puljen. 
2 Ufaglært til Faglært puljen. 
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Kategorier af modtagere 
Vi videregiver eller overlader personoplysninger om dig som ansøger til følgende kategorier af modtagere: 

• KL og den organisation, hvor du er omfattet af overenskomsten, i forbindelse med behandling af 

din ansøgning.   

 

Videregivelse af oplysninger om dig vil kun ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelses-

lovgivningen og anden dansk lovgivning. 

 

Hvor oplysningerne stammer fra 
Den Kommunale Kompetencefond behandler normalt kun oplysninger om dig, som vi har modtaget fra dig, 

din leder, din TR eller den kontaktperson, der har oprettet en gruppeansøgning. 

 

Sletning 
Den Kommunale Kompetencefond opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante i forhold til 

'Reglerne for Den Kommunale Kompetencefond' for udbetaling af støtte, hvor kriterierne bl.a.:  

 

• Højst 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.  

• Kun søges én gang til samme uddannelse. 

 

Dine rettigheder 
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan 

gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne 

politik. 

   

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har 

gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi 

giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din 

henvendelse.  

  

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere op-

lysninger. 

  

• Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

• Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vo-

res almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker din ansøgning tilbage, 

og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. 

  

• Ret til begrænsning af behandling  

Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode 

os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om op-
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lysningerne er korrekte. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun be-

handle oplysningerne – bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav 

kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-

fundsinteresser. 

 

• Ret til indsigelse  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personop-

lysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse 

er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne. 

 

• Ret til at få information om nye formål  

Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har 

oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi vide-

rebehandler oplysningerne til det andet formål. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Dine klagemuligheder 
Du har ret til klage til Datatilsynet over behandling af dine personoplysninger i Den Kommunale Kompeten-

cefond – her under KL og den organisation, hvor du er omfattet af overenskomsten.  

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 
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