Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
i forbindelse med rekruttering og uopfordrede ansøgninger
Når du søger stilling hos Erhvervshus Fyn, skal vi oplyse dig om følgende i henhold til
databeskyttelsesforordningen.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Erhvervshus Fyn er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig i
forbindelse med din ansøgning om ansættelse i Erhvervshus Fyn via rekrutteringssystem. Vores
kontaktoplysninger er:
S/I Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M
CVR-nr. 4008 4509
Telefon 70 23 55 15
info@erhvervshusfyn.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte Erhvervshus
Fyns jurist på mahen@erhvervshusfyn.dk eller 40 29 02 54 og Erhvervshus Fyns DPO på
larkr@erhvervshusfyn.dk eller 30 43 22 55.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
I forbindelse med rekruttering og uopfordrede ansøgninger behandler vi de personoplysninger, som
fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, for at kunne vurdere, om du er en
kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Erhvervshus Fyn.
Det retslige grundlag for at behandle oplysninger om dig er udførelse af Erhvervshus Fyns
myndighedsopgaver efter Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Hvis vi registrerer dit
personnummer, gælder Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (sikring af entydig identifikation).

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:
•

Navn, adresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer

I rekrutteringsprocessen er det de oplysninger, der fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte
dokumenter, der bliver registreret. Det kan typisk være navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, emailadresse, CPR-nummer, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, anbefalinger, referencer.
Derudover behandler vi de oplysninger om dig, som du selv har givet os i forbindelse med din ansøgning
samt oplysninger, som kommer frem under samtaler og som er relevante for vurderingen af, om du skal
tilbydes en stilling.

Det retslige grundlag for at behandle oplysninger om dig er udførelse af Erhvervshus Fyns
myndighedsopgaver efter Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og e.

5. Andre modtagere, der kan behandle dine oplysninger
I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan der være andre, der vil behandle dine oplysninger f.eks.
udbydere af personlighedstests, referencepersoner og medarbejdere i Erhvervshus Fyn.

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra?
Erhvervshus Fyn får dine personoplysninger fra dig selv.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer kun personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for at varetage de ovenfor angivne
formål og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne og vores overholdelse af
regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. bogføringsloven. Opbevaring sker i
ft. reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er
relevant, sletter vi oplysningerne forinden.
Oplysningerne vil blive slettet, når et rekrutteringsforløb er afsluttet. En uopfordret ansøgning vil blive
slettet umiddelbart efter vurdering af ansøgningen, og der er givet svar.
I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt, kan oplysningerne dog blive opbevaret i længere tid.

8. Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at
få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
9. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

