PRIVATLIVSPOLITIK
ITUCATION S.M.B.A.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Itucation S.M.B.A. (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger som stillingsansøger og som kursistkandidat.
1.

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Itucation S.M.B.A.
CVR-nummer 33248016
Fruebjergvej 3
2100 København Ø.
Tlf.: +45 70272784

2.

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Kategorier af
personoplysninger der
behandles

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

For ansøgere til stillinger
hos Itucation S.M.B.A:
Personoplysninger anvendes
til at behandle din ansøgning i
Itucation S.M.B.A.. Dette sker
med henblik på at kunne
vurdere, hvorvidt vi vil kunne
tilbyde dig ansættelse i
overensstemmelse med det
ansøgte,
eller
i
andre
relevante stillinger indenfor
gruppen.

Almindelige
personoplysninger:

Vi indsamler oplysninger fra
følgende kilder:

Vi behandler dine
personoplysninger som
beskrevet ovenfor baseret på
følgende behandlingsgrundlag:

Vi kan dele dine personoplysninger
med:

Vi vil opbevare personoplysninger
så længe det er nødvendigt til de
formål, der er nævnt:

•

Navn

•

Adresse

•

Civilstatus

•

Nationalitet

•

E-mail adresse,
telefon og andre
kontaktoplysninger

•

Direkte fra dig
gennem
ansøgningsprocesse
n, eller andre
processer eller
information, du
giver virksomheden i
forbindelse med
ansættelsen eller
kursusaktiviteten,
partnerskaber,
konsulentarbejde

•

Artikel 6, stk. 1, litra a
(samtykke). Samtykke
kan til hver en tid
tilbagekaldes,
jf.
artikel 7, stk. 3,
hvorefter vi alene vil
fortsætte
behandlingen af dine
personoplysninger,
såfremt der foreligger

•

Kreditoplysningsbureaue
r i fornødent omfang

•

Tidligere arbejdsgivere

•

IT-leverandører og
andre leverandører vi
samarbejder med for at
supportere vores
virksomhed

•

Samarbejdspartnere der

•

Dette vil som
udgangspunkt sige 6
måneder fra
modtagelsen/indsamling
en af de anførte
oplysninger.
Opbevaringen sker med
henblik på, at
ansættelsesprocessen
kan afsluttes inden
sletning foretages. Dog

For ansøgere til kurser,
der udbydes af Itucation
S.M.B.A:
Personoplysninger anvendes
til at behandle din ansøgning
om optag på kursus hos
Itucation S.M.B.A., samt i
forbindelse med at du går på
kursus hos Itucation S.M.B.A.
Dette sker med henblik på at
kunne vurdere, hvorvidt du
opfylder kravene for at
deltage på vore kurser samt
at administrere din deltagelse
efter optag.

•
•

Uddannelse
Tidligere ansættelse

•

Sædvanlige CV
oplysninger,
herunder
oplysninger om
professionelle
kvalifikationer, sprog
og andre
kompetencer

•

Cpr. nr.

•

Billede/video

•

Information om
pårørende (særligt
hvis ansøger er
under 18 år)

•

Anbefalinger

•

Referencer

•

Oplysninger fra
sociale medier, samt
andre oplysninger
offentliggjort af
ansøgeren selv

•

Resultat af
personlighedstest

•

Kreditvurderinger
(hvis betroet stilling)

•

Straffeattest efter
en konkret
vurdering af
stillingens karakter

Følsomme personoplysninger:
•

Helbredsoplysninger
, jf. helbredsoplysningslovens §§

mv.
•

Fra
samarbejdspartnere,
såsom gennem
ansøgningsprocesse
n eller andre
processer eller
information, du
giver
samarbejdspartnere
n i forbindelse med
ansættelse,
partnerskaber,
konsulentarbejde
osv.

•

Fra offentligt
tilgængelige kilder,
som fx sociale
medier, internettet
mv.

•

Efter kontrakt med
kreditoplysningsbure
auer, der følger de
af Datatilsynet
vedtagne
standardvilkår (fx
Experian RKI
register mv.)

•

•

Fra tredjeparter
såsom tidligere
arbejdsgivere og
medarbejdere
(referencer), samt
andre tredjeparter
herunder bureauer
for baggrundstjek,
rekrutteringsbureau
er mv.
Fra tredjeparter
såsom A-kasser,
jobcentre og
uddannelsesinstituti
oner.
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et
andet
behandlingsgrundlag,
jf. tillige nedenfor
•

•

•

Artikel 6, stk. 1, litra b
(nødvendig af hensyn
til gennemførelse af
foranstaltninger, der
træffes
på
den
registreredes
anmodning forud for
indgåelse
af
en
kontrakt)
Artikel 6, stk. 1, litra f
for
(nødvendigt
forfølgelsen af legitime
interesser for Itucation
S.M.B.A.,
såkaldt
”interesseafvejning”).
Dette
sker
med
på,
at
henblik
Itucation S.M.B.A. kan
vurdere
ansøgerens
kvalifikationer
og
muligheder
for
at
bestride stillingen og
løfte opgaverne heri.
Oplysningerne
vil
alene blive behandlet
på dette grundlag
efter en afvejning af
Itucation
S.M.B.A.’s
ovennævnte legitime
interesse,
sammenholdt
med
ansøgerens interesse
i, at oplysningen ikke
behandles.
Artikel 9, stk. 2, litra a
(samtykke). Samtykke
kan til hver en tid
tilbagekaldes,
jf.
artikel 7, stk. 3,
hvorefter vi alene vil
fortsætte

udfører personlighed- og
færdighedstests mv.
•

Samarbejdspartnere
som er nødvendige for
at behandle kursisters
deltagelse – eksempelvis
a-kasse og jobcenter.

•

Samarbejdspartnere
som levere dele af
kursusydelsen –
eksempelvis
uddannelsesinstitutioner
.

har kandidaten mulighed
for at give samtykke til
en udvidet
opbevaringsperiode med
det formål, eventuelt at
komme i betragtning til
andre fremtidigt
relevante ledige
stillinger.
•

For kandidater der
tilbydes og opnår
ansættelse opbevares
oplysningerne så længe
det er nødvendigt,
hvilket som minimum vil
sige så længe
ansættelsesforholdet
varer og en periode
herefter, jf. tillige Politik
for behandling af
personoplysninger om
medarbejdere

•

For kursister vil det i
udgangspunkt være fem
år for at kunne leve op
til revisionskrav.
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•

Race eller etnisk
oprindelse
(billede/video)

•

Oplysninger om Akasse

•

Oplysninger om
Jobcenter.

•

Der indsamles,
behandles eller
videregives
herudover som
udgangspunkt ingen
personfølsomme
oplysninger i
ansøgningsprocesse
n, med mindre disse
fx fremgår af billede
eller andet, som
ansøgeren selv har
fremsendt, eller
måtte være
offentliggjort af
ansøgeren selv.

behandlingen af dine
personoplysninger,
såfremt der foreligger
et
andet
behandlingsgrundlag
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•

Artikel 9, stk. 2, litra b
(nødvendigt for det
formål at overholde,
arbejds- sundheds- og
socialretlige
forpligtelser)

•

Artikel 9, stk. 2, litra e
(personoplysninger
offentliggjort
af
ansøgeren selv)

•

Artikel 9, stk. stk. 2,
litra h (vurdering af
arbejdstagerens
erhvervsevne)

•

Artikel
10,
jf.
bekendtgørelse
nr.
881 af 4. juli 2017 om
behandling
af
personoplysninger
i
det
centrale
kriminalregister

•

Artikel
87,
jf.
Databeskyttelsesloven
s § 11, jf. § 7
(samtykke
eller
offentliggjort
af
ansøgeren selv)

•

Betroet
stilling:
Kontrakt
med
kreditoplysningsburea
uer
som
følger
Datatilsynets
standardvilkår

3.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

4.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
•

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

•

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

•

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger.

•

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have
betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

•

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

•

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Itucation S.M.B.A., att. Søren Metzsch via e-mail på sme@itucation.dk.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger
af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
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