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Kære leder i Atea
Tirsdag d. 10 september 2019 udsendes en e‐mail til alle medarbejdere med link til den årlige Compliance test.
Mailen fremsendes fra Atea Academy.
Som leder er du ansvarlig for, at dine medarbejdere og kolleger får taget testen til tiden. Du bedes derfor venligst sørge
for at dine medarbejdere har bestået testen senest d. 30 september.
Vi fremsender testen til dine medarbejdere – du skal blot tilsikre de tager testen rettidigt.
Vi sender også løbende remindere til alle der ikke har færdiggjort testen, dette sker automatisk via Atea Academy. Når
deadline for testene er overskredet – så rykker vi dig, for at få de sidste kolleger til at få taget testen.
Lad os nu prøve at nå én 100 % Compliance for aktive medarbejdere i Atea. 😊
Du kan selv følge med i hvor langt alle i dit team er i forhold til at få taget testen .Du følger med inde i Atea Academy,
samme sted som du selv tager testen.
Som noget nyt, er der i år også træning i Persondatabeskyttelse og IT‐politik. Der er et link med i Atea Academy, der
sender brugeren ud på et andet trænings‐site, hvor denne træning gennemføres.
Herefter vender man tilbage til Atea academy og gennemfører testene.
Inaktive medarbejdere (barsel, orlov, sygemeldt eller af anden årsag ikke arbejder pt), er ikke en del af testen i første
omgang, og vil derfor ikke få tilsendt en mail. Skulle det alligevel være tilfældet, så send meget gerne en mail med
navnet til compliance@atea.dk.
Det er ikke en undskyldning, hvis medarbejderen er på almindelig ferie, eller har tralvt med øvrigt arbejde.
I stedet for spørgetime, afholder vi Roadshow i løbet af september, hvor alle er velkommen til at stille spørgsmål.
‐ Husk at medarbejdere vil blive registreret for deres deltagelse på Roadshow, så husk at promoverer vigtigheden
af medarbejderens deltagelse.
Vi forventer at Atea skal have besøg af Bureau Veritas, for at fastholde ISO certificeringen, i november/december 2019
Husk at det er en forudsætning for fastholdelse af vores ISO37001 certificering at vi alle har
gennemgået og bestået testen.

God fornøjelse, god aften og 1000 tak for opbakningen 😊

Vedlagt er til jeres orientering den nye Code of Conduct – på dansk 😊
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Med venlig hilsen / Best regards

Mia Petersen
Legal & Compliance Consultant
Mobil: +45 3078 1818
Skype: 72281818
Mia.Petersen@atea.dk
Atea A/S
Lautrupvang 6
2750 Ballerup
Denmark
Telefon / Phone: +45 7025 2550
www.atea.dk

Vi bygger Danmark med it
Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Vi leverer skræddersyede it‐løsninger, der fremtidssikrer og
skaber værdi for vores kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og bliver den væsentligste drivkraft bag Danmarks succes. Med vores mere end 1600
medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale
antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Atea‐koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential and may contain legally privileged information. It is intended for the named
recipient(s) only.
If you are not the intended recipient, you may not review, retain, copy or distribute this message, and we kindly ask you to notify the sender by reply e-mail
immediately and delete this message from your system.

Sensitivity: Internal
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Test resultat 15. oktober 2019

Test resultat 8. oktober 2019

Sensitivity: Internal

Liste over de medarbejdere som mangler

Sensitivity: Internal

