Privatlivspolitik for IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande ("IFU", ''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger i forbindelse med
vores rekrutteringsproces.
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DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande
CVR-nr. 23 59 86 12
Fredericiagade 27
1310 København K
IFUHR@ifu.dk
+45 33 63 75 70
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BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Rekruttering

Vi behandler følgende kategorier af
personoplysninger om dig:

Vi indsamler oplysninger fra
følgende kilder:

Vi behandler dine
personoplysninger på
følgende
behandlingsgrunde:

Vi kan dele dine
personoplysninger
med:

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

Vi behandler dine
personoplysninger i
forbindelse med vores
rekrutteringsproces for
at vurdere, om vi har
mulighed for at tilbyde
dig en stilling hos IFU.
Vores
rekrutteringsproces
dækker over følgende:
1) Modtagelse og
behandling af
ansøgninger, der
relaterer sig til konkrete
jobopslag.
2) Modtagelse og
behandling af
uopfordrede
jobansøgninger.
3) Behandling af
personoplysninger i
forbindelse med
udarbejdelse af
personlighedstests og
andre faglige- og
sprogtests.
4) Behandling af
personoplysninger i
forbindelse med
sikkerhedsgodkendelser
(hvor relevant).

Almindelige personoplysninger:
Personlige detaljer og
kontaktinformation*, såsom f.eks.
navn, email-adresse,
telefonnummer, adresse,
fødselsdato og alder, køn,
nationalitet, billede samt CPRnummer eller andet
identifikationsnummer.
Uddannelsesmæssige oplysninger
samt øvrige kvalifikationer*, såsom
f.eks. detaljer indeholdt i
ansøgninger og CV, detaljer om
tidligere ansættelser og referencer,
erhvervserfaring,
uddannelseshistorik, karakterer,
professionelle kvalifikationer, sprog,
sprogpræferencer, andre
kompetencer og resultat fra
personlighedstest.

a. Direkte fra dig, såsom
gennem
ansøgningsprocessen.
b. Fra tredjeparter, som kan
inkludere:
a.

Referencer;

b.

Tidligere
medarbejder; eller

c.

Andre tredjeparter,
herunder
rekrutteringsbureauer.

a. Artikel 6.1.a
(samtykke);
b. Artikel 6.1.b
(nødvendig af hensyn
til gennemførelse af
foranstaltninger, der
træffes på din
anmodning forud for
indgåelse af kontrakt);
c. Artikel 9.2.a
(udtrykkeligt
samtykke);
d. Artikel 9.2.b
(nødvendig for det
formål at overholde
arbejds-, sundheds- og
socialretlige
forpligtelser);
e. Artikel 10, jf. § 8 i
databeskyttelsesloven.

Øvrige informationer, såsom
fritidsinteresser.

Følsomme personoplysninger:
Helbredsoplysninger
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• Leverandører og
forhandlere,
herunder
rekrutterings- og
testleverandører,
IT-leverandører,
support,
vareleverandører
og finansielle
institutioner, som
vi samarbejder
med for at
assistere vores
virksomhed;
• IFU's regionale
kontorer;
• Offentlige
myndigheder.

Generelt vil
personoplysninger blive
slettet efter 5 år fra
fratrædelsesdato (for
visse
personoplysninger 5 år
+ løbende regnskabsår
som følge af
bogføringsloven),
medmindre der er
specielle grunde til at
opbevare
oplysningerne i en
længere periode.
Følgende undtagelser
finder anvendelse:
• Personoplysninger
vedr. afslåede
kandidater og
uopfordrede
ansøgninger
opbevares i op til 6
måneder (i
overensstemmelse
med Datatilsynets
retningslinjer),
medmindre
kandidaten
samtykker til en

Personoplysninger vedrørende
lovovertrædelser og
straffedomme

udvidet
opbevaringsperiode.

Oplysninger relateret til
overtrædelse af strafbelagt
lovgivning, herunder straffeloven
Straffeattest
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KONSEKVENSER VED BEHANDLINGEN

Som led i vores rekrutteringsproces, vil vi med dit samtykke foretage en personlighedstest og andre relevante faglige og sprogmæssige tests, i hvilken forbindelse
vil vi behandle dine personoplysninger, herunder resultatet af denne personlighedstest.
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OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi kan som led i vores rekrutteringsproces overføre dine personoplysninger til IFU's regionale kontorer, herunder de af IFU's regionale kontorer, der befinder sig i
lande udenfor EU/EØS. Dette medfører, at dine personoplysninger kan blive overført til følgende lande udenfor EU/EØS: Singapore, Indien, Kina, Ukraine, Colombia,
Brasilien, Sydafrika, Nigeria, Ghana og Kenya.
Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, som nævnt under afsnit 2, og vi vil altid sikre, at der er fornødne garantier på plads der sker en overførsel
til et land uden for EU/EØS, som følger af nedennævnte:
(a)

Landene er ikke af Kommissionen vurderet, som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vi vil derfor sikre, at
der er fornødne garantier ved brug af
•
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Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har
mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på IFUHR@ifu.dk

PLIGTMÆSSIG INFORMATION

For meningsfuldt at kunne evaluere din ansøgning, samt vurdere om vi har mulighed for at tilbyde dig en stilling hos IFU, har vi behov for, at du oplyser os om dine
personlige detaljer og kontaktinformation, dine uddannelsesmæssige oplysninger samt øvrige kvalifikationer, samt i visse tilfælde, at du oplyser os om de under
punkt 2 oplistede følsomme personoplysninger og personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme.
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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.

•

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.

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.

24. maj 2018
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