I DETTE NUMMER

NYT FRA LEDELSEN
UFFE IVERSEN, CEO

SSG får nye ejere
Det er med stor glæde, at vi kan
informere jer om, at Polaris har
indgået aftale med SSG's
nuværende ejer, BWB Partners,
om at erhverve aktiemajoriteten i
SSG Group, hvilket betyder at vi
får nye ejere.
Nordisk kapitalfond er ny ejer
Vores nye ejer, Polaris, er en
nordisk kapitalfond med hovedsæde i København, som investerer
i veletablerede mellemstore
virksomheder i Norden.
BWB Partn ers' målsætning nået
Da BWB Partners købte SSG i
2012, var deres målsætning, at
SSG skulle blive Nordens førende
inden for skadeservice og
beslægtede ydelser gennem en
ekspansion til Norge og Sverige,
hvilket SSG i dag er.

Polaris vil fastholde førerposition
Planen for SSG's nye ejere er, at
fastholde positionen som Nordens
førende inden for sit felt. Det skal
ske ved vidensdeling, digitalisering,
styrket kun deservice og investeringer i
salgs- og driftsprocesser, samt et
skarpt fokus på opkøbsmuligheder
inden for skadeservice og
beslægtede områder.
Handelen på plads
Købet af SSG var betinget af
godkendelse fra konkurrencemyndighederne, hvilket mest var en formalitet, da Polaris ikke ejer konkurrerende
virksomheder. Godkendelsen kom på
plads i uge 46, efter blot 3 uger.
Hverdagen fortsætter
At vi nu har f ået nye ejere, får
hverken mærkbar betydning for SSG's
medarbejdere eller vores kunder.
Hverdagen vil fortsætte som hidtil,
blot med et SSG, som nu står
endnu stærkere.
Med venlig hilsen
SSG Ledelsen

SSG STØTTER
"KNÆK CANCER"
Igen i år støttede vi op o m "Knæk
Cancer" kampagnen, som køres i
samarbejde mellem Kræftens
Bekæmpelse og TV 2.
Det store show Knæk Cancer Live
var i TV 2 lørdag den 26. oktober.
Støttebeløbet medvirker til, at
Kræftens Bekæmpelse kan fortsætte
deres vigtige arbejde indenfor
forskning, forebyggelse og
rådgivning til patienter og
pårørende.

Uffe Iversen, CEO i SSG og Anna-Tine, COO i Norva24, lige
efter at de har underskrevet en samar bejdsaftale.

LANDSDÆKKENDE
SAMARBEJDE
MELLEM SSG OG
NORVA24
INGUN ASKHAM,
MARKETING & KOMMUNIKATION

Samarbejdsaftale underskrevet
Norva24 og SSG har i november

Norva24 om samarbejdet
Lasse Hansen, Driftsleder

indgået et stærkt landsdækkende
samarbejde hvor vi supplerer
hinandens kompetencer og
hjælper hinanden på både store
og små opgaver. Vi samarbejder
inden for industriopgaver, facade-

Aarhus:
"Vi har et rigtig godt og
givtigt samarbejde med SSG.
Vi hjælper hinanden med
mange opgaver og projekter.
Vi har det rigtige udstyr
til at løse opgaverne for vores

rengøring, spuling, desinficering,
kloakservice, TV-inspektion, og
mange andre opgaver.
SSG opfylder Servicenormen
Vi opfylder branchens skrappeste
krav omkring økonomiske attester,
kvalitetsniveau, miljøhensyn,
arbejdsmiljø, personaleforhold,
uddannelse og underleverandører.
Servicenormen er altså din garanti
for en seriøs samarbejdspartner,
der leverer et - på alle måder ordentligt stykke arbejde.

SSG om samarbejdet
Brian Andersen, Kundechef:
"Jeg er meget glad for samarbejdet med Norva24, som bygger på
god kommunikation og fælles
forståelse for vores kunders
udfordringer. Vi har fælles
projekter inden for TV-inspektion,
slamsugning, samt projekter hvor
mammutsugeren bliver brugt. Jeg
møder høj faglighed og forståelse
for vores kunder og et
samarbejde, som fungerer
upåklageligt."

fælles kunder hos Norva24,
og SSG hjælper med
kompetente medarbejdere så
opgaverne bliver løst
upåklageligt. Jeg arbejder
dagligt med SSG og oplever
tæt dialog, tillid og loyalitet."

Driftsfolk til skimmelarrangement hos AAB

NY FERIELOV
TRÆDER I KRAFT
TINA VIKKE, HR ANSVARLIG

Pr. 1. september 2020 træder der
en ny ferielov i kraft i Danmark.
Den mest markante ændring i
den nye ferielov, er indførslen af
samtidighedsferie, dvs. du
kommer til at optjene og afvikle
ferie samtidig. Med den nye
ferielov har du samme ret til
ferie, som du har i dag. Du
optjener stadig 2,08 feriedag pr.
måned og kan afholde 25 dages
ferie om året.
Perioden for, hvornår du optjener
ferie og hvornår du kan afholde
ferien, bliver ændret.
Den nuværende ferielov
Efter den nuværende ferielov
optjener man ferie i et kalenderår
fra den 1. januar til den 31.
december, til brug i det efterfølgende ferieår, der går fra den
1. maj til den 30. april.

Den nye ferielov
Efter den nye ferielov optjener
og afholder man ferie samtidig,
dvs. du kan afholde din ferie,
så snart du har optjent den.
Efter den nye ferielov optjener
du ferie fra 1. september til 31.
august. Du kan afholde ferie i
perioden 1. september til den
31. december året efter. Dvs.
ferieafholdelsesperioden er på
16 måneder. Dette giver større
fleksibilitet, når du skal afholde
din ferie.
Overgangsperiode
Der kommer en
overgangsperiode, frem til den
nye ferielov træder i kraft.
Overgangsperioden går fra den
1. september 2019 til og med
den 31. august 2020. De feriepenge du optjener i denne
periode, vil blive indefrosset i
en feriefond og feriepengene
bliver udbetalt, når du forlader
arbejdsmarkedet. Du modtager
et brev med dine indefrosne
feriepenge i 1. kvartal 2021
fra feriefonden.

Forkortet ferieår
Ferieoptjeningsåret i 2019 er
forkortet, du optjener kun ferie
i perioden 1. januar 2019 til
den 31. august 2019. Disse
feriedage (8 mdr. à 2,08
feriedag = 16,64) er til
afholdelse i perioden 1. maj
2020 til og med 30. september
2020.
Fra 1. september 2020
begynder du at optjene ferie,
som du kan holde løbende.
Du bør lægge ferie til side
Optjent ferie i kalenderåret
2018, afholdes fra 1. maj 2019
til 30. april 2020, som man
plejer. Du skal dog være
opmærksom på, at du bør
lægge feriedage til side, hvis
du ønsker at holde evt. 4 ugers
sommerferie i 2020 eller vil
holde 3 ugers sommerferie og
1 uges efterårsferie i 2020.
Dette skyldes, at du i perioden
1. januar 2019 til 31. august
2019 kun når at optjene 16,64
feriedage.

rum varmes op med specialudviklede varmeblæsere. Der er
opsat en række avancerede
temperaturfølere i boligen, der
løbende måler varmeudviklingen
kritiske steder i boligen –
eksempelvis oppe under sengen,
i skabe, ved gulvpaneler m.m.
Efter endt behandling får kunden
en afleveringsrapport indeholdende dokumentation for
målingsresultater m.m.

Campus Esbjerg, UC Syd

Væggelus på seng i boligejendom

SÅDAN BEKÆMPER
VI VÆGGELUS
PREBEN STENNER,
KEY ACCOUNT MANAGER

Vi har et nyt koncept
SSG er kommet godt i gang med
det nye koncept Styret Varme til
behandling af væggelus.
Blevet resistente
Væggelus er i kraftig vækst i
Danmark og andre lande.
Problemet skyldes bl.a. at
væggelusene er blevet resistente
overfor de gifttyper, der findes på
markedet, samtidigt med at
myndighederne stiller krav
om brug af mildere gifttyper.
Fokus på problemet i medierne
Der har også været stor fokus på
væggelus i medierne, hvor der
hen over sommeren har været
artikler i dagspressen og indslag
på TV omkring de stigende
udfordringer med væggelus.

Tidligere brugte man gift
SSG har en god erfaring med at
behandle væggelus med
nedfrysning af indbo, vask af tøj
og rengøring i boligen. Vores
arbejde er normalt sket i tæt
samarbejde med et decideret
skadedyrsfirma, der har sørget
for sprøjtning med gift i boligen.
Nu helt uden brug af kemi
Den glade nyhed er nu, at vi
med vores nye behandlingskoncept Styret Varme Behandling
- forkortet SVB - selv kan klare
hele væggelus behandlingen.
Helt uden brug af kemi.
Eksperter været med på råd
SVB er udviklet i tæt samarbejde
med vores leverandørpartnere,
plus en førende ekspert inden for
væggelusområdet, der har været
med til at sikre, at hele den
faglige og biologiske del ifht.
væggelus også er på plads hos
SSG.
Konceptet grundigt testet
Vi har i løbet af sommeren testet
SVB hos udvalgte kunder i
forskellige brancher – både
offentlige og private, og
resultaterne har været så gode,
at vi som nævnt har valgt at gå
i markedet med konceptet.
Behandlingen kort fortalt
Princippet i behandlingen er meget kort fortalt - at boligens

Landsdækkende produkt
Vi har fået leveret et antal
varmeblæsere fra vores
leverandørpartner med tilhørende
varmemålerudstyr og vi har været
i fuld gang med at opbygge et
drifts-setup, der muliggør et
landsdækkende tilbud til vores
kunder i forhold til behandling af
væggelus.
Præsenteres på miljøevents
Sideløbende er der udarbejdet
salgsmaterialer til brug for
kundedialogen, og vi er desuden
ved at udsende invitationer til
vores kunder og andre relevante
interessenter til miljøarrangement
ude på de enkelte SSG driftscentre fra november 2019 til
januar 2020, hvor vi bl.a. vil
præsentere vores nye SVB
væggelus behandlingskoncept
og vise, hvordan behandlingen
foregår i praksis.

Miljømæssigt og socialt ansvar
SSG arbejder aktivt med Corporate
Social Responsibility (CSR). Vi
tager hensyn til miljøet, forpligter
os til substitutionsmetoden og
anvender milde, CO2 neutrale
produkter, der som minimum

Campus Esbjerg, UC Syd

opfylder alle miljøkrav i DK & EU.

SSG AFHOLDER EN
RÆKKE MILJØEVENTS
I EFTERÅRET
JENS BROGAARD, BRANDCHEF

Miljøvenlige løsninger, udstyr
og metoder
SSG arbejder løbende på at
forbedre det udstyr, de midler og
metoder vi anvender i hverdagen,
så vi tilgodeser vores fælles miljø
bedst muligt. Dette vil vi meget
gerne fortælle noget mere om.

KOM MED TIL
MILJØEVENT
Hvis du som kunde eller
samarbejdspartner er interesseret
i at deltage i et af vores events,
kan du sende en e-mail til en af
disse to adresser:
jens.brogaard@ssg.dk
preben.stenner@ssg.dk

Vi har i Salgsgruppen arrangeret
en række miljøevents, som
afholdes på vores centre rundt

Herefter vil du modtage en
invitation fra SSG, hvor al

omkring i Danmark fra november
2019 til januar 2020.

praktisk information omkring
det enkelte event vil fremgå.

EVENT DATOER
18.
19.
25.
27.
02.
03.
04.
22.
23.
28.

november
november
november
november
december
december
december
januar
januar
januar

Esbjerg
Holstebro
Aabenraa
Vejle
Odense
Aarhus
Aalborg
Næstved
Holbæk
Herlev

EMNER PÅ MILJØEVENTEN
Behandling af væggelus, uden brug af kemi
Afrensning af gulve, fliser, graffiti m.m. med nyt miljøvenligt specialudstyr
Fremvisning og demonstration af specialudstyret

TILBAGEMELDINGER
FRA GLADE KUNDER I
KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN

Bjørn Ravn gør et fantastisk stykke
arbejde. Også ros til affugtningsholdet.
SSG var med på temadag i Ringsted
Jeg var i kontakt med 3 forskellige
medarbejdere - alle var super søde
og positive at arbejde sammen
med, og jeg følte mig virkelig hørt.
Stor tak herfra.

Super profesionelle medabejdere.

TEMADAGE OM FØLGESKADEBEKÆMPELSE
EFTER BRAND
FORSIKRING & PENSION (F&P)
OG SBA ER ARRANGØRER

På billedet er Kurt Hove
fra SSG i gang med at
holde et indlæg på SBA's
vegne, omhandlende hvad
det er skadeservice kan

Jeg er meget tilfreds - men alt

Målgrupperne

levere af ydelser og hjælp
på brandstederne.

kan vel gøres bedre - derfor 9 og
ikke 10

Kurt præciserede
vigtigheden i, at

Professionelle og kompetente
folk, som udviste stor respekt for,

Temadagene er henvendt til
redningsberedskabernes indsatsledere og operative ledere, samt
skadeservicevirksomheder. Temadagene afholdes i samarbejde med

a t deres arbejdsplads for en periode
var vort hjem.

Danske Beredskaber, Rigspolitiet
og Beredskabsstyrelsen.

Nogle flinke og behjælpsomme
folk der har været her altid smilende
og venlige hvis der var noget som
man kunne være i tvivl om

Afholdes i Ringsted og Herning
Den første temadag blev afholdt i
Ringsted den 6. nov. hos Scandic

Christoffer er bare den bedste

Scandic Regina. SSG har naturligvis
deltagere med begge dage.

medarbejder I har. ROS til ham
I kom meget hurtigt. Sendte meget
venlige og yderst hjælpsomme
mennesker til os. vi har rost jer til
Codan, og siger tak for hjælpen
Det har været en hammer positiv
og o verraskende møde. ALT,
simpelthen alt og alle har arbejdet
i vores hjem med stor respekt for
både vores hjem og os.

Ringsted, og den 12. dec. afholdes
igen en temadag i Herning hos

Baggrund for temadagene
En hurtig og effektiv indsats ifm.
brandslukning, og den efterfølgende
skadesbegrænsning, er med til at
hjælpeskadelidte hurtigt tilbage til
hverdagen.
Langvarigt samarbejde
Der har i snart 50 år eksisteret et
samarbejde mellem forsikringsbranchen og de relevante interessenter
om, hvordan følgeskader efter brand
kan bekæmpes hurtigt og effektivt.
Det er en succesfuld ordning, der
minimerer skadesomfanget.

Brandberedskaberne
kalder skadeservice ud
fra tilkaldelisten hurtigt,
og i alle tilfælde hvor der
har været flammer og
med røgudvikling.

DET HAR VÆRET
EN TRAVL SOMMER
SARA HOLM BANGSØ,
VAGTCENTRALLEDER

Det har givet ca. 60 ekstra kald
til Vagtcentralen dagligt og der
har været ekstra personale på
til at håndtere opgaven.
Intern uddannelse hos
forsikringskunde

Mange skybrud
Det har været en travl sommer på
Vagtcentralen. Mange skybrud og
mange dage hvor det har været
nødvendigt at mande ekstra op.
Heldigvis har vi dygtige og
engagerede medarbejdere, der
træder til og grundet dem er vi
på Vagtcentralen kommet godt
igennem skybruddene.
Uge 31 toppede
Vi har i gennemsnit pr. uge frem
til uge 31 besvaret 1.357 opkald
om ugen på Vagtcentralen. I uge
31 - den sidste uge i juli - fik
Vagtcentralen ca. 2.000 kald og
i uge 32 ca. 1.900 kald.
Passet telefoner for kunder
Derudover har vi i perioden 13/8
til 13/9 (4 uger) passet telefoner
for en boligselskabskunde på alle
hverdage mellem kl. 8-12.

To torsdage i september, den
12. og den 19., har Vagtcentralen
passet telefoner for en af vores
forsikringskunder fra kl. 12.00 16.00, da de har haft intern
uddannelse i virksomheden.
Ekstra vagtcentral taget i brug
Telefonpasningen for forsikringskunden gav ca. 400 kald på de 4
timer og der mandede Vagtcentralen op i vores ”ekstra” vagtcentral på Knapholm nr. 6, hvor
der var plads til de personer, der
skulle håndtere disse kald.
Glade for at kunne hjælpe
Vi er glade for at kunne træde til
og hjælpe vores kunder, når de
står med et behov for at få
passet telefonerne.

Ekstra vagtcentral

Billederne taler for sig selv

AUGUST 2019

MANGE SKYBRUD
I MIDTEN AF OKTOBER
KURT HOVE,
DIREKTØR KUNDER & SALG

SSG havde igen travlt i oktober måned,
med 847 skybrudssager fra fredag den
11. oktober og en uge frem.
Kortet forneden viser, hvordan
skybrudssagerne var fordelt over
landet.

SKYBRUDDENE I
JULI / AUGUST
FRA 30.07.19 TIL
OG MED 12.08.19
KURT HOVE,
DIREKTØR KUNDER & SALG

Billedet øverst på siden, viser
hvordan SSG i den nævnte
sommerperiode havde travlt med
skybrudssager over hele landet illustreret med de blå pletter.

Afvikling af skybrudssagerne
Kunder kontaktet for prioritering i takt med at skaderne kom ind
Kørt i prioriteret rækkefølge
Akutte sager kørt samme dag
Ressourcer flyttet fra Øst til Vest
Indsat +50 hold til bekæmpelse af skybrudssagerne
Spredt i meget stor geografi og vendt tilbage til tidligere ramt område
1.140 skybrudssager og 1.097 øvrige opgaver i samme periode
Løbende rapportering
Detaljeret fugtrapportering efterfølgende

OKTOBER 2019

FORSIKRINGSFORENINGEN
INVITEREDE TIL
GÅ-HJEM-MØDER HOS SSG
BRITT HENNIG, REGIONSCHEF

Den 23. oktober havde SSG endnu
engang besøg af Forsikrings Foreningen,
samt mæglerfirmaet Factor, der havde
fundet opslaget, på Forsikrings
Foreningens hjemmeside, omkring
rundvisning hos SSG interessant.
Nysgerrige deltagere
Der deltog 15 interesserede medlemmer,
som hørte lidt om skadeservice. Hvad
sker der, når skadesservicefirmaerne
rykker ud efter en brand eller en
vandskade? Hvad sker der med de
genstande, som medtages? Hvilke

Billederne er fra Forikrings Foreningens LinkedIn side

udfordringer skal der tages højde for i
en affugtningssituation?
Bag om scenen hos SSG
De kom bag scenen og så, hvordan
SSG hjælper i en skadesituation, fik et

TRYG KOM FORBI I
HOLSTERBRO

indblik i, hvordan skadet løsøre bliver
hå ndteret, og hvilke specialteknikker
SSG bruger ved affugtning af gulve.

JESPER JENSEN, DRIFTSCHEF

Tommy Mikkelsen og en kollega
fra Tryg, kom forbi med rund-

Et rigtig godt træk af Tryg,
som blev meget positivt

stykker i Holstebro afdelingen
for at takke medarbejderne for

modtaget af SSG’s
medarbejdere.

håndteringen af vandskaderne
under skybruddet i Holstebro 😊

Stor interesse for vores arbejde
Vi oplevede en stor interesse for det
arbejde SSG foretager sig, og havde
blandt deltagerne en, der selv havde haft
SSG ude på vandskade af to omgange,
og der var stor ros til SSG for det
udførte arbejde. Alt i alt en rigtig dejlig
eftermiddag.
Næste rundvisning bliver i Århus
Forsikrings Foreningen har inviteret til
et lignende arrangement på vores center
i Århus den 20. november, hvor vi håber
på at kunne byde mange gæster
velkommen.

Morgenhygge i Holsterbro

NYE KUNDEAFTALER
PREBEN STENNER,
KEY ACCOUNT MANAGER

Vi har i løbet af sommeren indgået
samarbejdsaftale m. BoligNæstved
(ca. 3.000 boliger), Boligforeningen
VIBO
i København
Campus
Esbjerg,(ca.
UC 6.000
Syd
boliger), Ejendomsselskabet Odense
Bolig (ca. 2.100 boliger), djursBO på
Djursland (ca. 1.800 boliger), samt
energiselskabet OK a.m.b.a.

VIBO - Afdeling 114 på Amagerbro

Sidstnævnte aftale er et landsdækkende samarbejde, dækkende
rengøring og opsamling af olie efter
spild i forbindels e med levering ude
hos virksomhedens mange privat-

NYT SAMARBEJDE
MED AABENRAA
KOMMUNE

og erhvervskunder i Danmark.

JENS BROGAARD, BRANDCHEF

SSG STÅR FOR
SKADESERVICE
HOS AALBORG
UNIVERSITET
JENS BROGAARD, BRANDCHEF

Opstartsmøder hos kunden
I forbindelse med opstarten på samarbejdet vil der blive afholdt
opstartsmøder hos kunden for bl.a.
for at sikre, at deres medarbejdere
har kendskab til samarbejdsaftalen,
herunder de ydelser, der kan rekvireres hos SSG og til hvilke priser.

Vi har 15. september i år startet
et samarbejde med Aabenraa
Kommune. Samarbejdet
omfatter Skadeservice og
relaterede ydelser. Aabenraa
Kommune har 59.000
indbyggere, og en bygningsmasse på 350.000 m2.

Vi er pr. 1. juli 2019 blevet
godkendt som leverandør og
tildelt delkontrakt vedrørende
Skadeservice ved Aalborg
Universitet, som har adresser i

Desuden vil driftslederen og
udvalgte medarbejdere på de t lokale
SSG driftscenter deltage i opstarts-

Aalborg, Esbjerg og København.

mødet.

BUGKILLING
STYRET
VARMEBEHANDLING

Aftalen består af delkontrakt
(Skadeservice) ved Aalborg
Universitets Dynamiske
Indkøbssystem. Kontraktens

hos kunden – eksempelvis viceværter og varmemestre - rent faktisk
rekvirerer SSG til akut skadestop og

JENS BROGAARD, BRANDCHEF

varighed er 10 år.

andre af vore serviceydelser.

Vi er kommet rigtigt godt
fra start med behandlinger af
Væggelus, og oplever over-

beboelser og depotrum
konstaterede vores Bugkilling-

Vi vil sikre en god opstart
Dette skal fremadrettet være med til
at sikre en god opstart på samarbejdet, og at de lokale medarbejdere

vældende stor interesse
for vores løsning. Senest er
en større opgave for en stor
offentlig kunde i Københavnsområdet udført.

Ved screening af godt 100

team et behov for behandling af
ca. 50 beboelser og depotrum,
som er blev gennemført til stor
tilfredshed for vores kunde.

NYE MÅL FOR NPS'EN I
KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN
JENS KRISTIAN NIELSEN, QUALITY &
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

NPS (Net Prompter Scorer) er en
enkel og effektiv loyalitetsmåling,
som er baseret på skadelidtes svar
på spørgsmålet: ”På baggrund af
din samlede oplevelse med SSG,
hvor sandsynligt er det, at du vil
anbefale SSG til andre?”

En flot udvikling
Vores fokus på KTU og NPS har
været en stor succes. Vi startede
med et udgangspunkt på 28 i NPS
sidste år, og med flere centre i
minus. I dag ligger vi på 49, og
kun 2 centre under målet på 40.
Nået op over 60
Det sidste halve år har vi fem
gange ligget over 50 i NPS og
indenfor de sidste 3 måneder har
vi endda formået at komme over 60.
Vi hæver målsætningen
SSG Ledelsen har derfor besluttet
at NPS´en følger regnskabsåret,
og at målet for 2020 med start fra
oktober 2019 bliver på 55.

Aktuelle tal pr. 11. sept. 2019

MEDARBEJDER
NYT
TINA VIKKE, HR ANSVARLIG

Fratrådte i perioden
01.07 - 31.10.19
Bent Jørgensen,
Driftsleder Holbæk,
fratrædelsesdato 31.10.2019
Kenneth Bauerlund Larsen,

9 GODE RÅD OM
PERSONOPLYSNINGER*
I DIT ARBEJDE

Centerleder Bornholm,
fratrædelsesdato 30.09.2019

TINA VIKKE, HR ANSVARLIG

Databeskyttelsesforordningen er en EU-forordning, som har til formål at styrke og
harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union.
Her er 9 gode råd til, hvad du selv kan gøre:

1.

Notér kun de oplysninger, du ved, vi har brug for i SSG

2.

Notér aldrig følsomme oplysninger, f.eks. om sygdom, race, politisk- eller seksuel orientering

3.

Slet eller makulér oplysninger på personer, som ikke længere er en del af dit arbejde
(f.eks. kunde eller kollega)

4.

Ryd op med jævne mellemrum – både skuffer og skabe, IT-drev, mails m.m.

5.

Er du i tvivl, om en oplysning er relevant, så er den IKKE relevant – så slet den

6.

Hav ALDRIG papirer med personoplysninger liggende frit fremme

7.

Forlad aldrig din pc, tablet eller mobiltelefon uden at de er låst

8.

Udtal dig aldrig til folk uden for SSG om vores måde at behandle oplysninger på –
henvis til din chef, IT eller HR

9.

Er du stadig i tvivl, så kontakt IT eller HR

*) Den 25. maj 2018 trådte en ny lov i kraft, som gør, at vi skal være meget varsomme med anvendelse
af personoplysninger. Kort fortalt skal vi altid kunne dokumentere, HVAD vi noterer ned, HVORFOR
vi noterer det ned, og HVOR LÆNGE vi opbevarer oplysningerne.

