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Anvendelsesvilkår – OS2 Faktor 
Jeg medgiver hermed at være indforstået med nedenstående vilkår for anvendelsen af erhvervs-
identiteten 

• At jeg ved aktiveringen af erhvervsidentiteten oplyser fyldestgørende og retvisende identi-
fikationsinformationer 

• At jeg ikke deler erhvervsidentiteten med andre 
• At jeg ikke deler kodeord og andre loginmidler tilknyttet erhvervsidentiteten med andre 
• At jeg omgående spærrer erhvervsidentiteten, eller at jeg skifter kodeord og andre login-

midler, ved mistanke om at erhvervsidentiteten er blevet kendt af andre 
• At jeg omgående anmoder om at få min erhvervsidentitet genudstedt, hvis de tilknyttede 

identitets-data (fx personnummer) har ændret sig siden udstedelsen 
• At jeg passer godt på mine identifikationsmidler (adgangskode, PIN-kode til app og Yubi 

Key) 
Jeg medgiver samtidig: 

• At jeg er bekendt med Ikast-Brande Kommunes informationssikkerhedspolitik 
• At jeg følger Ikast-Brande Kommunes informationssikkerhedspolitik 
• At jeg er ansvarlig for løbende at holde mig opdateret omkring ændringer i Ikast-Brande 

Kommunes informationssikkerhedspolitik 
Endeligt er jeg bekendt med, at jeg kun må anvende erhvervsidentiteten i forbindelse med mit ar-
bejde. 
 
Erhvervsidentiteten kan spærres på https:\\login.ikast-brande.dk 
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Privatlivspolitik – OS2Faktor 
 
Ikast-Brande Kommune anvender OS2Faktor til håndtering af din erhvervsidentitet. I denne forbin-
delse behandler kommunen personoplysninger om dig. Du kan læse mere om her, hvordan vi be-
handler dine oplysninger.  
 

Hvor henter vi oplysninger om dig? 
Vi henter din oplysninger fra det interne brugerkartotek.  
 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig? 
 Der behandles almindelige personoplysninger (navn, cpr. nummer) 
 Transaktionsdata (logoplysninger – om, hvornår du har godkendt vilkårene, og hvornår du 

har logget på) 

 

Hvordan anvender vi dine data? 
Data indsamles alene for at understøtte funktionaliteten i OS2Faktor. Der registreres ingen unø-
dige oplysninger om dig, og data anvendes alene til at understøtte den forretningsmæssige anven-
delse af OS2Faktor applikatoren.  
 

Kan vi slette dine data?  
Data slettes, når de ikke længere er nødvendige at behandle.  
 

Hvad er dine rettigheder? 
Du har følgende rettigheder: 

 Få oplyst hvilke data vi har registreret 
 Få rettet evt. forkerte data 
 Få slettet data – vi er dog forpligtet til at gemme logoplysninger i en fuld revisionsperiode 

som svarer til 14 måneder   
 

Databeskyttelsesrådgiverens opgave 
Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelseslo-
ven. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til admini-
strationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fag-
områderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.  

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes, hvis du er i tvivl om kommunen håndterer dine per-
sondata korrekt.  
 
Du kan læse mere om det på Datatilsynets hjemmeside 
 
 

https://www.datatilsynet.dk/
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Kontakt 
Databeskyttelsesrådgiver 
René Schmidt 
Rådhusstrædet 6 
7430 Ikast 
Mail: dbr@ikast-brande.dk 
 
Klager vedrørende persondata 
Vil du vide mere om dine rettigheder og klagemuligheder i forhold til indsamling, opbevaring eller 
brug af persondata, så tjek Datatilsynets hjemmeside om databeskyttelse her 
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