
Virksomhed:         CVR.nr.: 

giver hermed følgende medarbejder(e) adgang til at se virksomhedens egne tal om (sæt kryds): 

Løn   Fravær   Arbejdsulykker 

Medarbejderens navn:        E-mail: 

Medarbejderens navn:       E-mail:

Dato:      Underskrift:

Adgang til fortrolige oplysninger i NetStat

NetStat er TEKNIQ Arbejdsgivernes HR-værktøj til at finde statistik om løn, fravær og arbejdsulykker. Desuden kan man 
sammenligne virksomhedens egne tal med generelle tal, samt til at hente kønsopdelt lønstatistik hvis virksomheden 
er omfattet heraf, og tjekke at indberetningerne er foretaget korrekt. 

Det er en del af medlemskabet hos TEKNIQ Arbejdsgiverne at kunne få adgang til NetStat. Det kræver blot en mail med 
navn og email-adresse på brugeren, så kan I blive oprettet. Skriv til msb@tekniq.dk. 

Adgang til virksomhedens egne tal
Ønskes det at en medarbejder skal kunne se virksomhedens egne tal, skal virksomhedens øverste ledelse tildele 
adgang ved at udfylde denne blanket. Det er vigtigt at være opmærksom på, at adgangen til virksomhedens egne tal, 
tillader brugeren at se statistik for enkeltpersoner, herunder virksomhedens øverste leder. 

Statistikoplysninger 
Oplysningerne i NetStat baserer sig på personoplysninger for bl.a. medarbejdere på din virksomhed. DA er data- 
ansvarlig og sørger for, at behandlingen sker i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Du kan læse mere om, 
hvordan DA opfylder persondatalovgivningens krav på indberetning.da.dk under Om persondata. 

Dit ansvar 
Når du anvender oplysninger fra NetStat, er du dataansvarlig for behandlingen på vegne af din virksomhed.  
Det er derfor dit ansvar at sørge for, at din behandling af oplysninger fra NetStat sker i overensstemmelse med  
persondatalovgivningen. DA har udarbejdet en vejledning i, hvordan du kan løfte denne opgave. Vejledningen findes 
på indberetning.da.dk under Om persondata ➝ Til virksomheder. 

Brugeroplysninger 
Som bruger på NetStat registreres dine handlinger på siden og gemmes hos DA. DA er også dataansvarlig for  
behandling af disse oplysninger, og det sker ligeledes i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Detaljerne 
for aftalen, herunder hvordan DA opfylder persondatalovgivningens krav, er beskrevet og kan forefindes på  
www.NetStat.dk/da under Læs om behandling af personoplysninger. 

Undertegnede, som er øverste leder på: 

Den udfyldte blanket scannes og sendes til: TEKNIQ Arbejdsgiverne, Att.: Maria Schougaard Berntsen, e-mail: msb@tekniq.dk

mailto:msb@tekniq.dk
https://indberetning.da.dk/Dokumenter/Vis/134
https://indberetning.da.dk/Dokumenter/Vis/135
https://www.netstat.dk/gdprinfo
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