PRIVATLIVSPOLITIK
ITUCATION

Her kan du læse mere om hvordan vi behandler dine persondata, dine rettigheder mm.
Privatlivspolitikken er inddelt i følgende afsnit:
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1.

Dataansvarlig

2.

Kursist – sådan behandler vi dine personoplysninger

3.

Jobansøger – sådan behandler vi dine personoplysninger

4.

Markedsføring – dig der besøger vores hjemmeside, modtager nyhedsbreve mm.

5.

Overførsel til lande udenfor EU/EØS

6.

Dine rettigheder

DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Itucation S.M.B.A.(fremover blot: Itucation)
CVR-nummer 33248016

Svanevej 2400 København NV
Tlf.: + 45 70272784
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KURSIST – SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
Formål: Personoplysninger anvendes til at behandle din ansøgning om optag eller deltagelse på kursus hos os. 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.

Kategorier af
personoplysninger
•

•

Almindelige oplysninger,
fx kontaktoplysninger og
lign (art. 6).
Fortrolige oplysninger
(CPR nummer)

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Vi indsamler/modtager
oplysninger fra
følgende kilder:

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet
ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

Vi kan dele dine
personoplysninger med:

Vi vil opbevare dine personoplysninger 5 år.

F.eks:

•

•
•

•
•
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Direkte fra dig
Offentlige
myndigheder
(kommuner)
A-kasser
Samarbejdspartne
re, fx erhvervsakademier mm.

•
•

•

Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse
af en kontrakt, som du er part i)
Artikel 6.1.c (nødvendig for at vi) kan overholde
en retlig forpligtelse (bogføringsloven)

•

§ 11, stk. 2, 3 8 i databeskyttelsesloven (CPRnummer)

Offentlige
myndigheder, fx
kommuner
Leverandører og
forhandlere, herunder
IT-leverandører,
support,
vareleverandører og
finansielle
institutioner, mm.

Faktureringsoplysninger gemmer vi i 5 år
fordi vi er forpligtet til det pga.
bogføringsloven.
Yderligere oplysninger gemmer vi i 5 år, så
vi fx er i stand til at dokumentere, at du har
taget en uddannelse hos os, hvis du på et
tidspunkt – indenfor de 5 år – skulle have
brug for dette. (Fx i tilfælde af bortkommet
kursusbevis.)

JOBANSØGER – SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
Formål: Personoplysninger anvendes til at behandle din jobansøgning hos os. Dette sker med henblik på at kunne vurdere om du passer til et specifikt job eller,
hvis der er tale om en uopfordret ansøgning, på sigt kan indgå i vores jobovervejelser

Kategorier af
personoplysninger
•

•

Almindelige oplysninger,
fx kontaktoplysninger og
lign (art. 6).
CV & Ansøgning

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Vi indsamler/modtager
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.

•

•

Direkte fra dig
•
•

Samtykke 6, 1, a (samtykke, fx hvis vi indhenter
referencer)
Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse
af en kontrakt, som du er part i)
Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af
legitime interesse for Itucation – nemlig
rekruttering af nye medarbejdere)
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•

•

Dine referencer (hvis
du har givet
samtykke)
Leverandører og
forhandlere, herunder
IT-leverandører,
support,

Hvis du søger job hos os på et opslået job
og ikke kommer i får det, så sletter vi din
ansøgning efter senest 6 mdr.
Søger du uopfordret job hos os, så sletter vi
ligeledes din ansøgning efter 6 mdr.

vareleverandører og
finansielle
institutioner, mm.

5

DIG DER BESØGER VORES HJEMMESIDE, MODTAGER NYHEDSBREVE MM. – SÅDAN BEHANDLER VI DINE OPLYSNINGER

Formål: Personoplysninger anvendes til markedsføring og salg.
Kategorier af
personoplysninger
•

Almindelige oplysninger,
fx kontaktoplysninger og
lign.

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

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.

•
•

Direkte fra dig
Cookies fra vores
hjemmeside

•
•
•
•

Artikel 6.1.a (samtykke)
Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse
af en kontrakt, som du er part i)
Artikel 6.1.c (nødvendig for at vi] kan overholde
en retlig forpligtelse
Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af
legitime interesse for Itucation – den legitime
interesse er direkte salg)

•
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•

Leverandører og
forhandlere, herunder
IT-leverandører,
support,
vareleverandører og
finansielle
institutioner, som vi
samarbejder med for
at assistere vores
virksomhed

•
•

Nyhedsbrev – du kan til enhver tid selv
slette din tilmelding til vores nyhedsbrev
Cookies – læs mere her.

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Det sker når vi benytter følgende leverandører:
•
•

ActiveCampaign
Cookies implementeret på vores hjemmeside herunder: fx Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Google Analytics. Du finder en opdateret liste over vores cookies her
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Fælles for disse organisationer er, at data opbevares i USA, som er et usikkert 3. land.
Vi er opmærksomme på EU-dommen fra 16. juli 2020, som har underkendt Privacy Shield som lovligt overførselsgrundlag. Vi afventer en vejledning fra det danske
Datatilsyn om hvordan vi skal forholde os til denne situation. Dog har vi vurderet, at karakteren af de data vi overfører til lande udenfor EU/EØS, samt risikoen for
de registrerede, er af en sådan art, at vi indtil videre fortsætter med at foretage disse overførsler.
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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 til brug for direkte markedsføring

•

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 kontakte os på følgende e-mail: kurser@itucation.dk (sikker mail)
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.

Sidst opdateret: [30/06/21]

4

