
SAMTYKKEFORMULAR 
TIL BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

 
 

 
Undertegnede,......................................................, giver hermed udtrykkeligt og eksplicit mit 

samtykke i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger (herefter benævnt "oplysninger") af 
S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L. og enhver retssuccessor heraf, samt enhver fuldmægtig for S.C. FILIP 
AND FAMILY S.R.L (samlet benævnt "S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L"). 

Jeg erklærer hermed, at jeg afgiver, og er fuldt informeret om og af egen fri vilje, oplysninger om 
mig selv, medlemmer af min familie (herunder familiemedlemmer og pårørende op til og med fjerde led) 
samt andre personer, i givet fald, som angivet i bilaget, med det formål at (i) udføre den personlige 
ansættelsesaftale underskrevet af undertegnede med S.C. FILIP AND FAMILY SRL og kollektive faglige 
overenskomster, (ii) levere ydelser og faciliteter, (iii) organisere CSR (virksomhedens sociale ansvar), 
kulturelle og uddannelsesmæssige og andre arrangementer, (iv) sikre sikkerheden for personer, områder 
og arbejdsudstyr samt data og oplysninger, (v) vedligeholde fysisk og psykisk sundhed på et niveau, der er 
passende for udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed, (vi) opfylde de forpligtelser, der er afledt af 
nuværende bestemmelser og retsordner mod S.C. FILIP AND FAMILY SRL, (vii) udarbejde rapporter og 
statistikker og (viii) ethvert andet formål, der er tilladt ved lov eller som anført i de internationale 
bestemmelser for S.C. FILIP AND FAMILY SRL. 

Jeg påtager mig herved, at hvis der forekommer ændringer i afgivne oplysninger, vil jeg informere 
S.C. FILIP AND FAMILY SRL om alle slags ændringer og indsende eventuelle ændringer, såfremt det 
anmodes af S.C. FILIP AND FAMILY SRL, med henblik på opdatering af oplysningerne i S.C. FILIP AND 
FAMILY SRL.  

Jeg accepterer hermed, at oplysningerne bliver videregivet, forudsat at oplysningernes fortrolighed 
overholdes, til følgende modtagere: Medarbejdere hos og samarbejdspartnere af S.C. FILIP AND FAMILY 
SRL, myndigheder og offentlige institutioner, andre offentlige eller private enheder (herunder, uden 
begrænsning, Depozitarul Central S.A.), til de førnævnte formål. 

Jeg accepterer hermed, at oplysningerne behandles via elektronisk og/eller manual 
databehandling, gennem hele den periode, der er nødvendig for de førnævnte formål, gennem hele 
arbejdets eller samarbejdes varighed med eller for S.C. FILIP AND FAMILY SRL, samt efter afslutningen 
af den/det personlige ansættelsesaftale/samarbejde. 

Jeg erklærer hermed, at jeg er blevet informeret om de rettigheder tillagt mig i henhold til lov nr. 
677/2001 om beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger 
og om fri udveksling af sådanne oplysninger med senere ændringer samt i henhold til forordning (EU) nr. 
2016/679 om beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger 
og om fri udveksling af sådanne oplysninger, også kendt som GDPR (generel forordning om 
databeskyttelse) herunder, uden begrænsning, retten til indsigt og indgreb, modsætning, ikke at blive 
undergivet en individuel beslutning, samt retten til at anlægge retssag. 

Udarbejdet i to originale eksemplarer, ét eksemplar til undertegnede og ét eksemplar til S.C. 
FILIP AND FAMILY SRL.  
 
 
 
 

Dato: _________________  For- og efternavn:  _____________________ 
 
 

                                                        
Underskrift:  _____________________ 
 
 
 
 
 
 



 


