
Pensionskassen af 1950  
for forskellige private kirkelige institutioner 

Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 

 

Meddelelse om ændring af ansættelsesvilkår  
- fra den kirkelige institution til Pensionskassen af 1950  
 
Hvis der sker ændring i ansættelsesvilkår for en medarbejder, der er optaget i Pensionskassen af 1950, 
er det institutionens pligt at meddele Pensionskassen af 1950 ændringen, vedlagt dokumentation her-
for.  
 
ALLE vilkårsændringer skal meddeles pensionskassen. 
  
Eksempler på vilkårsændringer:  

 Medarbejderens beskæftigelsesgrad ændres fra 50 % til 100 %. 
 Medarbejderen har orlov fra den 1. juni 2020 til den 1. september 2020. 

 
Ændringer skal meddeles ved brug af nærværende erklæring. Den udfyldte og underskrevne erklæring 
vedlagt dokumentation skal sendes til Pensionskassen af 1950 inden ændringen træder i kraft.  
 
Materialet sendes til: Kirkeministeriet, Att: Pensionskassen af 1950 på km@km.dk via e-Boks (sikker 
forbindelse) eller som almindelig post til: Kirkeministeriet, Pensionskassen af 1950, Frederiksholms 
Kanal 21, 1220 København K. 
 

  
Oplysninger om den medarbejder, hvis arbejdsforhold ændres  
 
Navn på medarbejder 

 

 
Medarbejders CPR-nummer 

 

Dato for nye vilkårs ikraft-
træden 

 

 
Beskrivelse af vilkårsændringen  
HUSK at vedlægge dokumentation for det/de ændrede forhold 
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Arbejdsgivers underskrift 
Navn på institution, som medar-
bejder er ansat ved 

 

Navn på underskriver  

Er underskriver bemyndiget til 
at disponere på institutionens 
vegne? 
(Sæt kryds) 

Ja Nej 

  

 
Jeg erklærer herved på tro og 
love, at de angivne informatio-
ner er korrekte. 
 

Dato Underskrift 

  

 
Medarbejders underskrift 
 
Jeg erklærer herved på tro og 
love, at de angivne informatio-
ner er korrekte. 
 

Dato Underskrift 

  

  
Behandling af personoplysninger – oplysning til medarbejderen 
 
Formål med indhentning af personoplysninger 
I forbindelse med behandling af din pensionssag har Pensionskassen af 1950 brug for at ind-
hente supplerende personoplysninger fra dig.  
Oplysningerne indhentes til brug for korrekt behandling af din pensionsalderoptjening i Pensi-
onskassen af 1950.  
Indhentning af personoplysninger sker med hjemmel i Databeskyttelsesloven § 12.  
 
Opbevaring af personoplysninger 
Kirkeministeriet opbevarer på vegne af Pensionskassen af 1950 dine personoplysninger i jour-
nalsystemet F2, hvor der oprettes en pensionssag om dig til brug for løbende administration af 
dit pensionsforhold. 
 
Sletning af personoplysninger 
Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vo-
res almindelige generelle sletning indtræffer. I det tilfælde, at Kirkeministeriet har afleverings-
pligt til Statens Arkiver overføres dine personoplysninger hertil. 
 
Dine rettigheder 
Du har efter Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af personop-
lysninger om dig: 

 Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler 
om dig, jf. persondataforordningens artikel 15 

 Du har som udgangspunkt ret til at få rettet eller slettet forkerte eller mangelfulde per-
sonoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.  

 Du har ydermere ret til, at få dine personoplysninger udleveret, således at de kan overfø-
res til en anden part, jf. persondataforordningens artikel 20.  
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 Du har herudover i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine 
personoplysninger, jf. persondataforordningen artikel 21.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettighe-
der, som du finder på www.datatilsynet.dk.  
For at anvende ovenstående rettigheder kan du kontakte Kirkeministeriets Databeskyttelses-
rådgiver (DPO) på databeskyttelsesraadgiver@km.dk. 

 

http://www.datatilsynet.dk/
mailto:databeskyttelsesraadgiver@km.dk

