Adgang til HORESTAs statistikværktøjer for løn, fravær og ulykke
Kære medlem!
Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver har du nu mulighed for at få adgang til de tre
unikke statistikværktøjer:


NetStat Løn



NetStat Fravær



NetStat Ulykke

I NetStat Løn er det muligt at sammenligne din virksomheds lønninger med andre
virksomheder.
Med NetStat Fravær kan jeres sygefravær sammenlignes i forhold til det generelle
niveau i branchen.
NetStat Ulykke giver overblik på arbejdsulykker.
Desuden er det muligt at se statistik for ligeløn i den kønsopdelte lønstatistik, hvis I
opfylder kravene om mindst 35 ansatte og samtidig har mindst 10 personer af hvert
køn ansat inden for samme arbejdsfunktion (fx tjenere)
For at du – eller virksomhedens betroede medarbejdere - kan få adgang til
virksomhedens egne tal i NetStat Løn, NetStat Fravær og NetStat Ulykke, kræves dit
samtykke. Du bedes i den anledning underskrive og returnere den medsendte blanket,
gerne elektronisk.
Din underskrift sikrer, at du som direktør eller øverste leder på virksomheden
bestemmer, hvem der skal have virksomhedens adgang til NetStat.
Når vi modtager din underskrift, får du og evt. ansatte tilsendt et personligt password
med post fra DA. Brugernavnet er din/de ansattes mailadresse.
Bemærk! Det er din opgave at sikre, at fratrådte personer med adgang bliver
fjernet som brugere af NetStat - Skriv blot til HORESTA.
Såfremt du har spørgsmål vedrørende ovenstående eller anvendelsen heraf, er du altid
meget velkommen til at kontakte os på: analyse@horesta.dk eller tlf. 35 24 80 80.
Med venlig hilsen
Benedikte Rosenbrinck
Forsknings- og udviklingschef

HORESTA ● Vodroffsvej 32 ● DK-1900 Frederiksberg C ● www.horesta.dk

Adgang til HORESTAs statistikværktøjer NetStat Løn, NetStat Fravær
og NetStat Ulykke
Undertegnede, som er øverste leder på:
Virksomhedsnavn:

__________________________________________

CVR./SE Nr.:

___________________________________________

ønsker at følgende personer får tildelt adgang som brugere af HORESTAs
statistikværktøjer
NetStat Løn, NetStat Fravær og NetStat Ulykke (egne tal)
(Benyt venligst blokbogstaver og evt. bagside for flere personer der skal
have adgang)
_____________________________
Adm. direktør / øverste leder

__________
Dato

_________________
E-mail adresse

_____________________________
Bruger på virksomheden

__________
Dato

_________________
E-mail adresse

_____________________________
Bruger på virksomheden

__________
Dato

_________________
E-mail adresse

HORESTA og Dansk Arbejdsgiverforening er af Datatilsynet blevet pålagt at præcisere,
at brugere af udtræksværktøjet NetStat er indforstået med reglerne for behandling af
personoplysninger, hvad angår virksomhedens egne tal. Reglerne er af Datatilsynet
formuleret således:




Oplysninger må udelukkende anvendes til statistiske formål.
Behandling af oplysningerne skal ske i overensstemmelse med reglerne i lov
om behandling af personoplysninger
(se http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven)
Oplysningerne må ikke yderligere videregives uden forudgående tilladelse fra
Datatilsynet, jf. lov om behandling af personoplysninger § 10, stk. 3.

Med min underskrift erklærer jeg samtidigt at respektere reglerne fra Datatilsynet.
_________
Dato

_______________________________
Underskrift

Blanketten sendes til HORESTA, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg eller elektronisk
på e-mail: analyse@horesta.dk

