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Ansøgning om uhævede feriepenge
Dine oplysninger
Navn:________________________________________
CPR-nr.:_______________________________________________
Oplysninger om feriepenge
Optjeningsår:____________________ Ferieår:___________________________________
Antal feriedage:__________________ Beløb:____________________________________
Årsag til ansøgning
Vælg årsagen til, at du søger om at få feriepengene udbetalt.
Jeg har holdt ferie i ferieåret.
(Du skal sende dokumentation til den feriefond, som pengene er blevet overført til. Den arbejdsgiver,
hvor du har optjent pengene, kan oplyse navn og adresse på feriefonden)
Jeg har været forhindret i at holde ferie i ferieåret.
Angiv, hvorfor du har været feriehindret. Det er kun de årsager i listen nedenfor, der er gyldige
feriehindringer ifølge ferieloven. Du må kun vælge én årsag.
Egen sygdom
Barsels- eller adoptionsorlov
Arbejde i udlandet i et ansættelsesforhold,
som ikke er omfattet af ferieloven
Blevet selvstændig erhvervsdrivende
Blevet hjemmegående
Valgt til borgmester, udnævnt til minister
eller lignende tillidshverv
Indsat i fængsel eller anden
tvangsanbringelse
Deltaget i lovligt varslet arbejdskonflikt
Aftjening af værnepligt eller lignende

Mangler penge til at holde ferie for på grund af
en tvist i ferieåret mellem mig og en arbejdsgiver
om et krav på feriepenge
Har fået orlov fra mit arbejde eller i en kortere
tidsbegrænset periode tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven
til pasning af nærtstående syg eller døende
Er blevet udsendt af forsvaret ifm. konfliktforebyggende eller humanitære opgaver.
Har tjent inden for Forsvarsministeriet eller politiet, som følge af krig eller andre ekstraordinære
forhold.

Du skal medsende dokumentation på den periode, du var forhindret i at holde ferien. Dokumentationen
skal være fra det sted, hvorfra du var forhindret i at holde ferie, f.eks. din arbejsdgiver (lønsedler), a-kasse
eller kommune.
Bemærkninger

Sådan behandler FerieKonto og Feriepengeinfo dine personoplysninger
Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at
FerieKonto/Feriepengeinfo behandler oplysninger om dig
som led i vores sagsbehandling. Disse oplysninger 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 FerieKonto
og Feriepengeinfo?
Formålet med FerieKonto og Feriepengeinfo er, at udstille
optjente- og tilgodehavende feriepenge samt at behandle
ansøgninger digitalt eller i særlige tilfælde via manuel
sagsbehandling. Vi indhenter og behandler kun de
oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling.
FerieKonto og Feriepengeinfo behandler fx
•
oplysninger om din og arbejdsgivers identitet
•
oplysninger om ansættelse
•
oplysninger om optjente feriedage
•
kontaktoplysninger
•
NemKonto
Du kan selv have givet os oplysningerne, fordi du har søgt
om at få udbetalt dine feriepenge eller henvendt dig med en
generel forespørgsel angående feriepenge.
Din arbejdsgiver, en A-kasse eller en offentlig myndighed kan
have givet oplysningerne i forbindelse med indberetning af
feriepenge. Vi kan også i forbindelse med sagsbehandlingen
have indhentet oplysningerne fra arbejdsgiverorganisationer,
andre offentlige myndigheder, Lønmodtagernes Garantifond,
Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets
Feriefond og den, der administrerer beløb omfattet af § 36,
stk. 2 i ferieloven.
Sådan behandler vi dine personoplysninger
FerieKonto/Feriepengeinfo behandler dine personoplysninger
på baggrund af ferieloven, bekendtgørelse om FerieKonto,
bekendtgørelse om Feriepengeinfo og persondataretlige
regler. 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.

FerieKonto sletter oplysningerne om dig 10 år efter sidste
arbejdsgiverindbetaling og Feriepengeinfo sletter oplysninger
om dig 10 år efter sidste postering.
Hvilke rettigheder har du?
Du kan gøre indsigelse mod, at FerieKonto/Feriepengeinfo
har personoplysninger om dig.
Du kan få en kopi af de oplysninger, som FerieKonto/
Feriepengeinfo 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 FerieKonto/Feriepengeinfo stiller behandlingen af
din sag i bero.
Endelig kan du gøre indsigelse mod, at FerieKonto træffer
automatiserede afgørelser.
Hvis du har spørgsmål
Har du spørgsmål til vores behandling af dine
personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine
rettigheder, kan du kontakte FerieKonto i deres åbningstid på
telefon 70 11 49 10 eller Feriepengeinfo i deres åbningstid på
telefon 70 11 42 42 eller via ’Kontakt’ på www.borger.dk/ferie.
Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver
Nethe Rosenvinge på telefon 70 11 12 13
eller via e-mail til dpo@atp.dk.
Er du uenig i den måde, FerieKonto/Feriepengeinfo
behandler dine personoplysninger, kan du klage til
Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er
klageinstans over FerieKontos/Feriepengeinfos behandling af
personoplysninger. Er du uenig i FerieKontos/Feriepengeinfos
håndtering af din sag, skal du kontakte FerieKonto eller
Feriepengeinfo direkte.
Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
Ferieloven
Bekendtgørelse om FerieKonto
Bekendtgørelse om Feriepengeinfo
Databeskyttelsesforordningen
Databeskyttelsesloven
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt
at videregive dine personoplysninger til fx anerkendte
arbejdsløshedskasser, Udbetaling Danmark,
Arbejdsmarkedet Feriefond, Lønmodtagernes Fond for
Tilgodehavende Feriemidler og kommunale og statslige
myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne,
eller som vi samarbejder med.
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