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Vigtig info vedr. lønudbetaling til NemKonto 
 
Fra og med lønudbetalingen den 30. november 2015 vil din løn blive overført til din NemKonto. Din 
NemKonto er den konto, som du også modtager udbetalinger fra det offentlige på, fx i form af 
overskydende skat, børnepenge eller pension. 
 
Folketinget har i maj 2007 vedtaget en lov, der nu også giver Private Udbetalere som os mulighed for at 
bruge NemKonto-systemet i forbindelse med udbetaling til dig som medarbejder. 
 
Ordningen skal effektivisere betalingen til dig, da du dermed ikke længere skal huske at give os besked, hvis 
du får nyt kontonummer, da oplysningerne findes i NemKonto-systemet. 
Ifølge Persondatalovens §29 har du krav på nedenstående underretning: 
 
Underretning efter Persondataloven 
Økonomistyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men 
har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet mv.) til virksomheden KMD A/S. 
 
Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer - også i den nye relation, hvor vi får 
adgang til at modtage oplysninger om dit NemKonto-nummer -  er alene den forestående udbetaling til din 
NemKonto af løn og feriepenge mv.. 
 
Som medarbejder ved NORDJYSKE vil du i den betalingsmeddelelse, der sendes fra vores system via 
banken, være identificeret ved dit CPR-nummer. NemKonto-systemet påfører herefter automatisk 
betalingsmeddelelsen din NemKonto og sender betalingsmeddelelsen med kontonummer tilbage til vores 
bank, som herefter udbetaler beløbet til din NemKonto. 
 
Få mere information om din NemKonto 
Du kan altid henvende dig til NemKonto Support og få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret 
indeholder om dig, ligesom du også altid kan få vejledning til at rette eller slette eventuelle forkerte 
oplysninger. Du kan selv se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. NemKonto Support kan 
kontaktes på tlf. 4460 6368 eller support@nemkonto.dk.  
 
Udbetalinger på anden måde end via din NemKonto 
Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetaling af din løn til en anden konto end din NemKonto. 
Ønsker du dette, skal du hurtigst muligt sende en mail til loen@nordjyske.dk, hvori du angiver navn, 
fødselsdato og kontonummeret. Såfremt du vælger dette, skal du huske fortsat at orientere os på 
loen@nordjyske.dk, hvis du ændrer kontonummer. 
 
Med venlig hilsen 
NORDJYSKE Medier A/S 
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