Jobpræmieordningen

Sendes til

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Ansøgning om
jobpræmie

A. Dine oplysninger

Personnummer

Navn
Adresse

Telefonnummer

B. Optagelse
Søger du om optagelse i jobpræmieordningen?

Ja - (Udfyld C, E og F)

Nej, jeg er allerede omfattet - (Udfyld D, E og F)

C. Har du modtaget en eller flere af følgende ydelser i perioden 8. juni 2015 – 4. december 2016?*
Uddannelseshjælp

Nej

Ja

Kontanthjælp

Nej

Ja

Ressourceforløbsydelse

Nej

Ja

Revalideringsydelse

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ledighedsydelse
Sygedagpenge
Løntilskud
Integrationsydelse
Feriedagpenge
Kontantydelse
Arbejdsløshedsdagpenge
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
*Vedhæft dokumentation for modtagelse af ydelse

D. Hvis du allerede er optaget og søger om udbetaling
Løn for arbejde i udlandet, som er skattepligtig i Danmark**

Overskud fra selvstændig virksomhed i Danmark
Overskud fra selvstændig virksomhed i udlandet, som er skattepligtig i Danmark***
** Vedhæft dokumentation for løn for arbejde i udlandet
*** Vedlæg dokumentation for overskud af løn for arbejdet i udlandet

E. Bekræft oplysninger
Jeg erklærer, at jeg har læst, forstået og accepteret indholdet i ‘Betingelser’, og at mine afgivne oplysninger er korrekte.

F. Underskriv
Navn

Dato
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Betingelser

Når du får eller søger om jobpræmie, kan vi udveksle oplysninger
Som myndighed har Udbetaling Danmark pligt til at indhente og videregive oplysninger om dig for at sikre, at du
får det, du har ret til. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du har ret til at få noteret dine
bemærkninger til vores oplysninger om dig.
Når du får eller søger om jobpræmie, accepterer du, at vi kan udveksle oplysninger med andre myndigheder,
arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din sag.
Hvilke oplysninger kan vi udveksle?
•

Vi kan få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser uden at spørge dig, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og vi kan få kommunen til at kontrollere dine lønudbetalinger.

•

Vi kan uden at spørge dig dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave anden opfølgning
eller kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke har ret til.

•

Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling, hvis det er
nødvendigt for at behandle sagen.

•

Hvis vi eller kommunen har oprettet en sag for at kontrollere, om du har ret til andre ydelser, kan vi uden at
spørge dig dele de nødvendige oplysninger om sagen, fx hvad der bliver undersøgt, og hvilke skridt der er
taget i sagen. Det gælder også, hvis sagen er lukket inden for de seneste 6 måneder.

•

For at kontrollere at du har ret til jobpræmie, kan vi uden at spørge dig samkøre vores egne oplysninger med
nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser. Resultatet kan vi i visse tilfælde samkøre med oplysninger fra PostNord eller andre postvirksomheder.

•

Vi registrerer de oplysninger, vi modtager, og sender dem digitalt videre til myndigheder og andre, der ifølge
loven har krav på at få oplysningerne eller samarbejder med os.
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Sådan behandler Jobpræmieordningen dine personoplysninger
Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at
JPO behandler oplysninger om dig som led i vores sagsbehandling af jobpræmieordningen. Disse oplys-ninger
kaldes personoplysninger.
Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den
forbindelse.
Hvilke oplysninger behandler JPO?
Formålet med JPO’s sagsbehandling er at tage stilling til,
om vi kan udbetale jobpræmie. Vi indhenter og behandler
kun de oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling.

regler i forældelses- og arkivloven mv.
Hvilke rettigheder har du?
Du kan gøre indsigelse mod, at JPO har personoplysninger om dig.
Du kan få kopi af de oplysninger, som JPO har om dig.
Du kan også bede om:
•
•
•

at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
at JPO stiller behandlingen af din sag i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at JPO træffer automatiserede afgørelser.

JPO behandler fx:
JPO vil i hvert tilfælde tage stilling til din henvendelse.
•
•
•
•
•
•

oplysninger om din og din arbejdsgivers identitet
oplysninger om økonomiske forhold og ansættelse
oplysninger relateret til tidligere og nuværende arbejdsgivere
oplysninger relateret til dit ansættelsesforhold
kontaktoplysninger
kontonummer

Du, din arbejdsgiver, et jobcenter eller en offentlig myndighed kan have givet oplysningerne i forbindelse med
sagsbehandlingen og ved indberetning af ind-komst til
indkomstregistret. Vi kan også i forbindelse med sagsbehandlingen have indhentet oplysningerne fra offentlige
myndigheder, f.eks. SKAT og Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering.
Sådan behandler vi dine personoplysninger
JPO behandler dine personoplysninger på baggrund af
lov om midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv.. Vi kan
samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling og
kontrol af udbetalinger mv., fx for at afdække svig. Dette
kan eventuelt ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud
fra særregler i ’Lov om Udbetaling Danmark’ og efter fastlagte rutiner for processen, herunder for sletning af data.

Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettighe-der,
kan du kontakte os i vores åbningstid på telefon 70 11 70
77 eller via ’Kontakt Jobpræmie’ på www.borger.dk/jobpraemie .
Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på
dpo@atp.dk eller telefon 70 11 12 13.
Er du uenig i den måde, JPO behandler dine person-oplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Vær op-mærksom på,
at Datatilsynet kun er klageinstans over JPO’s behandling
af personoplysninger. Er du uenig i JPO’s håndtering af din
sag, skal du kontakte JPO direkte.
Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
Lov om Udbetaling Danmark
Lov om midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv.
Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

JPO kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling af oplysninger. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at JPO henter oplysninger fra offentlige
registre, der maskinelt sammenlignes med oplysningerne i
din sag.
Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt
at videregive dine personoplysninger til fx Udbetaling
Danmark, Kommunen, CPR-registeret, SKAT og andre
offentlige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få
oplysningerne, eller som vi samarbejder med.
JJPO vil normalt slette oplysningerne om dig 3 år efter
afslutningen på din sag, med mindre der er særlige forhold,
som betyder, at vi kan gemme oplysningerne længere.
Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af
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