Transporterklæring vedrørende feriepenge
A) Medarbejder information
Navn:
Postadresse:

CPR-nr.:

-

Mailadr:

Tlf:

B) Oplysninger om virksomheden, hvori feriepengene er optjent:
CVR-nr.:

Navn:

Er virksomheden solgt eller videreført helt eller
delvis? (sæt kryds)

Ja

Nej

Ved ikke

Hvis ja, hvilken dato?

Under hvilket navn?

C) Oplysninger om ansættelsesforholdet (vedrørende punkt B):
Ansættelsesdato:

Opsigelsesdato:

Datoen for sidste arbejdsdag:

Er arbejdet udført i Danmark?:

Ja

Nej

Delvis

Ansættelsesform:

Funktionær

Funktionærlignende

Lærling

Arbejder

Kom du i arbejde igen INDEN FOR 4 UGER efter, at du ophørte hos ovennævnte arbejdsgiver?

Ja

Hvad er den nye arbejdsgivers navn, adresse

Hvis ja, pr. hvilken dato?

Nej

og tlf. nr.?

Ny arbejdsgivers CVR-nr.:

D) Optjeningsperioder / feriedage / (Netto)feriepenge
d

d

m

m

2

0

1

7

til

Kravet er optjent i perioden fra

2

0

1

8

Kravet er optjent i perioden fra

2

0

1

9

Kravet er optjent i perioden fra

d

d

m

m

dage
2

0

1

7

til

2

0

1

8

til

2

0

1

9

kr.

E) Lønmodtagers underskrift
Jeg overdrager hermed kravet på mine feriepenge til Arbejdsgiverne. Jeg giver hermed Arbejdsgiverne fuldmagt til, at hente
oplysninger fra FerieKonto vedr. feriepenge og Udbetaling Danmark vedr. international social sikring optjent i ovennævnte
virksomhed (afsnit B) for nævnte optjeningsperioder (afsnit D). Jeg erklærer samtidig, at jeg ikke har deltaget i ledelsen af
virksomheden, og at hverken jeg selv eller min familie har ejet andele i virksomheden. Desuden erklærer jeg på tro og love, at jeg ikke
tidligere har fået disse feriepenge udbetalt.

F) Udbetaling
Vi udbetaler til din NemKonto. Mere information findes her: www.arbejdsgiverne.dk/nemkonto

Dato

Underskrift

Navn
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Behandling af personoplysninger
Arbejdsgiverne indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med din egen, din fagforenings
eller repræsentants henvendelse, og skal derfor informere dig om vores behandling af dine data jf.
Databeskyttelsesforordningen artikel 13-14.
Arbejdsgiverne, CVR.nr. 50837416, er dataansvarlig for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt.
Du kan kontakte os på mail info@arbejdsgiverne.dk , telefonnummer 66173333, eller adressen
Magnoliavej 2-4, 5250 Odense SV.
Arbejdsgiverne behandler de oplysninger, som vi har fået udleveret eller tilsendt, i forbindelse med
behandlingen af din henvendelse. Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger om dig fra dig selv,
andre myndigheder eller parter i sagen, når det er nødvendigt for at kunne behandle din henvendelse.
Vores overordnede formål med behandlingen af dine personoplysninger er at kunne opfylde vore
forpligtelser overfor dig, der følger af overenkomsten mellem din fagforening og Arbejdsgiverne, som
følge af din arbejdsgivers medlemskab hos Arbejdsgiverne.
Der behandles primært dine almindelige kontaktoplysninger, så som navn, adresse, postnummer,
telefon – og mobiltelefonnummer, e-mail, bankoplysninger mv. Derudover behandles cpr.nr. ,
fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsmæssige forhold og uddannelsesforhold, når det er
nødvendigt af hensyn til de lovgivningsmæssige krav eller overenskomstmæssige forpligtelser.
Oplysningerne behandles med hjemmel i Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og artikel
9 , stk. 2 litra b.
Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige i forbindelse med
behandlingen af din henvendelse. Vi udveksler personoplysninger med følgende:
 Offentlige myndigheder, som foreningen ifølge loven er forpligtet til at videregive oplysningerne til
 Lønbureauer, E-boks og SKAT
 Opfyldelse af forpligtelser i forhold til overenskomsternes feriepengegaranti, således
Lønmodtagernes Garantifond, Feriepengeinfo, fagforbund og øvrige berettigede
 Fagforbund, pensionsselskaber og øvrige med retlig interesse begrundet i overenskomster m.v
Vi opbevarer alene dine personoplysninger sålænge det er nødvendigt for at kunne opfylde vores
forpligtelser i anledning af din henvendelse og for at kunne opfylde gældende lovgivning på området.
Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Arbejdsgiverne behandler om dig, og hvordan de
behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysningner og få slettet oplysninger, hvis de ikke
længere skal bruges. Endelig har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger
begrænses. I øvrigt henvises til Arbejdsgivernes persondatapolitik på www.arbejdsgiverne.dk.
Du kan også klage til Datatilsynet over Arbejdsgivernes behandling af dine personoplysninger på mail
dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5., 1300 København K.
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