Privatlivspolitik – rekruttering
Version: 16. januar 2019
I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere til Gefion Group A/S (”Gefion”)
indsamler og behandler Gefion som dataansvarlig en række personoplysninger om
jobansøgere.
I denne privatlivspolitik giver vi en række lovpligtige oplysninger om vores behandling af
oplysningerne.
Kategorier af personoplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
-

Navn,
adresse,
e-mailadresse,
telefonnummer,
fotografi,
fødselsdato,
identifikationsoplysninger om referencepersoner, CV, karakterudskrift og
eksamensbevis og CPR-nummer.

Vi behandler personoplysningerne til disse formål:
•

Rekruttering: Gennemgang af jobansøgningen, vurdering af jobansøgeres faglige
og personlige kvalifikationer i forhold til at rekruttere nye medarbejdere til Gefion,
indhentelse og afgivelse af referencer i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

•

Generelt: Overholdelse af gældende databeskyttelsespersondatalovgivning og
andre legitime interesser, f.eks. kommunikation med de registrerede,
dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af
personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og
vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer
og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre,
behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder,
håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, statistiske undersøgelser,
fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl.
udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due
diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.
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Kilder
Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, eller fra eksterne parter, f.eks. tidligere
arbejdspladser i forbindelse referencer eller rekrutteringsbureauer.
Juridisk grundlag
Det juridiske grundlag for indsamling
personoplysninger er følgende:
•

•

•

•
•

og

behandling

af

de

ovenfor

nævnte

Gefion behandler personoplysninger i forbindelse med rekruttering af nye
medarbejdere. Behandlingen baseres på forfølgelse af Gefions legitime interesser i
at udvælge de rigtige kandidater til ansættelsen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i
databeskyttelsesforordningen.
Videregivelsen til rekrutteringsbureauer baseres på Gefions legitime interesser i at
vurdere og udvælge de rigtige kandidater til ansættelsen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f
i databeskyttelsesforordningen.
Gefion behandler personoplysninger vedr. jobansøgeres referencer og udtalelser.
Behandlingen baseres på dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i
databeskyttelsesforordningen
Gefion opbevarer også ansøgninger længere end 6 måneder, hvis du har givet
samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen
Gefion behandler personoplysninger vedr. screening af medarbejdere, jf. artikel 6,
stk. 1, litra c, i databeskyttelsesforordningen, §§ 8 og 11 i databeskyttelsesloven,
og hvidvasklovens § 8.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil
tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne
frivilligt. Konsekvensen af, at du ikke giver os personoplysningerne ovenfor, er, at vi ikke
kan vurdere dig i forhold til at indgå en ansættelsesaftale med dig.
Videregivelse af personoplysningerne
Personoplysningerne ovenfor vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:
Rekrutteringsbureauer med henblik på bistand til vurderingen af jobansøgerne.
Overførsel af personoplysninger til databehandlere
Vi anvender en række databehandlere, herunder leverandører til hosting af IT-systemer,
backup og support.
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Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører personoplysningerne til følgende modtagere i lande uden for EU/EØS:
•

USA i forbindelse med hosting baseret på EU-US Privacy Shield og EUKommissionens standardkontrakter fra 2010 for overførsel til databehandlere i
tredjelande.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de
ovenfor anførte formål. Opbevaringsperioden vil højst være 6 måneder fra modtagelse af
din ansøgning ved uopfordrede ansøgninger eller ved tidspunktet for afslag på specifikt
opslag, medmindre du giver samtykke til en længere opbevaringsperiode.
Dine rettigheder
Du har – med den gældende persondatalovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:
• Retten til indsigt i personoplysningerne
• Retten til at få ændret ukorrekte og ufuldstændige personoplysninger
• Retten til at få slettet personoplysningerne
• Retten til at få begrænset personoplysningerne
• Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller
kontrakt), dvs. ret til at få personoplysninger, som du har givet Gefion i et
struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og ret til at transmittere
disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet.
Ret til indsigelse
Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod
behandlingen af personoplysninger, hvor hjemlen er legitime interesser, som angivet
ovenfor. Gefion må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre
Gefion påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser,
rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine
rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.
Gefion Group A/S, Østergade 1, 1. sal, 1100 København K, Danmark
CVR-nr.: 37042560, e-mailadresse: privacy@gefiongroup.com
Tel nr.: +45 70 23 20 20
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