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 investeringsprojekter m.v.
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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
ifu@ifu.dk
+45 33637500
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BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

Efterlevelse af
lovmæssige krav samt
øvrige krav

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 f.eks.
efterlevelse af lovmæssige
og øvrige krav, såsom
overholdelse af
hvidvaskloven, CSR,
auditeringer, efterlevelse
med krav fra staten eller
andre offentlige eller
regulerende autoriteter,
besvarelse af retslig
procedure, såsom
stævninger, forfølgelse af
rettigheder og retsmidler,
forsvarende sagsanlæg og
håndtering af
enhver/ethvert intern klage
eller krav.

Almindelige
personoplysninger:
Personlige detaljer og
kontaktinformation, såsom f.eks.
navn, email-adresse og
telefonnummer, adresse,
fødselsdato, CPR-nummer eller
andet identifikationsnummer, proof
of address-information, køn,
civilstatus, pas og visa information
og billede;
Kvalifikationer, såsom f.eks.
detaljer indeholdt i CV, detaljer om
tidligere ansættelser og referencer,
uddannelseshistorik, professionelle
kvalifikationer, sprog og andre
kompetencer;
Arbejde og arbejdshistorik, såsom
f.eks. beskrivelse af nuværende
stilling, titel, detaljer indeholdt i CV
m.v.;

a. Direkte fra dig, såsom i
forbindelse med et konkret
investeringsprojekt;
b. Fra samarbejdspartnere
eller lignende, såsom i
forbindelse med et konkret
investeringsprojekt;
c. I forbindelse med dine
aktiviteter, såsom f.eks. i
forbindelse med et konkret
investeringsprojekt;
d. Fra tredjeparter, som kan
inkludere:
a.

Nuværende
arbejdsgiver, eller

b.

Andre tredjeparter,
herunder bureauer for
baggrundstjek.

a. Artikel 6.1.c (nødvendig
for at IFU kan
overholde diverse retlig
forpligtelser, herunder
som følge af
bogføringsloven eller
hvidvaskloven);
b. Artikel 9.2.f (nødvendig
for at retskrav kan
fastlægges, gøres
gældende eller
forsvares);
c. Artikel 9.2.g (nødvendig
af hensyn til væsentlige
samfundsinteresser på
grundlag af EU-retten
eller medlemsstaternes
nationale ret);
d. Artikel 10, jf. § 8 i
databeskyttelsesloven.

Billeder, såsom f.eks. billeder af
dig.
Personoplysninger vedrørende
lovovertrædelser og
straffedomme
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• Leverandører og
forhandlere,
herunder ITleverandører,
support,
vareleverandører og
finansielle
institutioner, som vi
samarbejder med for
at assistere vores
virksomhed;
• IFU's regionale
kontorer;
• Samarbejdspartnere
eller lignende i
forbindelse med
vores
investeringsprojekter;
• Offentlige
myndigheder.

Generelt vil
personoplysninger blive
slettet i
overensstemmelse med
bogføringslovens og
hvidvasklovens regler,
medmindre der er
specielle grunde til at
opbevare oplysningerne i
en længere periode.

Oplysninger relateret til
overtrædelse af strafbelagt
lovgivning, herunder straffeloven
Straffeattest
Investeringsprojekter
Vi behandler dine
personoplysninger i
forbindelse med f.eks.
administration og udførelse
af IFU's projekter rundt
omkring i verden, herunder
som led i bestyrelses- og
direktionsregistreringer,
selskabsstiftelser, due
diligences, baggrundstjek
samt i forbindelse med
udbud m.v.
Ligeledes behandler vi dine
personoplysninger som led
i vores administration af
vores samarbejdspartnere.

Vi behandler følgende kategorier af
personoplysninger om dig:
Almindelige
personoplysninger:
Personlige detaljer og
kontaktinformation, såsom f.eks.
navn, email-adresse og
telefonnummer, adresse,
fødselsdato, CPR-nummer eller
andet identifikationsnummer, proof
of address-information, køn, pas
og visa information og billede;
Kvalifikationer, såsom f.eks.
detaljer indeholdt i CV, detaljer om
tidligere ansættelser og referencer,
uddannelseshistorik, professionelle
kvalifikationer, sprog og andre
kompetencer;
Arbejde og arbejdshistorik, såsom
f.eks. beskrivelse af nuværende
stilling, titel og arbejdshistorik.

Vi indsamler oplysninger fra
følgende kilder:
a. Direkte fra dig, såsom i
forbindelse med et konkret
investeringsprojekt;
b. Fra samarbejdspartnere
eller lignende, såsom i
forbindelse med et konkret
investeringsprojekt;
c. I forbindelse med dine
aktiviteter, såsom f.eks. i
forbindelse med et konkret
investeringsprojekt;
d. Fra tredjeparter, som kan
inkludere:
a.

Nuværende
arbejdsgiver, eller

b.

Andre tredjeparter,
herunder bureauer for
baggrundstjek.

Billeder, såsom f.eks. billeder af
dig.

Vi behandler dine
personoplysninger på
følgende
behandlingsgrunde:
a. Artikel 6.1.a
(samtykke);
b. Artikel 6.1.c (nødvendig
for at IFU kan
overholde diverse retlig
forpligtelser, herunder
som følge af
bogføringsloven eller
hvidvaskloven);
c. Artikel 6.1.f (nødvendig
for forfølgelsen af IFU's
legitime interesse i at
udøve effektiv
administration og
udførelse af
investeringsprojekter
rundt omkring i
verden);
d. Artikel 9.2.a
(udtrykkeligt
samtykke);
e. Artikel 9.2.f (nødvendig
for at retskrav kan
fastlægges, gøres
gældende eller
forsvares);

Følsomme personoplysninger:
Oplysninger om race eller etnisk
oprindelse, politisk, religiøs eller
filosofisk overbevisning
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

f. Artikel 9.2.g (nødvendig
af hensyn til væsentlige
samfundsinteresser på
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Vi kan dele dine
personoplysninger med:
• Leverandører og
forhandlere,
herunder ITleverandører,
support,
vareleverandører og
finansielle
institutioner, som vi
samarbejder med for
at assistere vores
virksomhed;
• IFU's regionale
kontorer;
• Samarbejdspartnere
eller lignende i
forbindelse med
vores
investeringsprojekter;
• Offentlige
myndigheder.

Vi vil opbevare
personoplysninger så
længe det er nødvendigt
til de formål, der er
nævnt.
Generelt vil
personoplysninger blive
slettet i
overensstemmelse med
bogføringslovens og
hvidvasklovens regler,
medmindre der er
specielle grunde til at
opbevare oplysningerne i
en længere periode.
Følgende undtagelser
finder anvendelse:
Personoplysninger, der
udgør en del af IFU's
projektdokumentation vil
blive slettet i forlængelse
af a) beslutning om ikke
at fortsætte med
investeringsprojekt, eller
b) i forlængelse af exit
fra investeringsprojekt.
Visse oplysninger vil ikke
blive slettet, da de udgør
en essentiel del af IFU's
historiske
projektdokumentation
(følsomme
personoplysninger udgør
ikke en del af den

Personoplysninger vedrørende
lovovertrædelser og
straffedomme

grundlag af EU-retten
eller medlemsstaternes
nationale ret);
g. Artikel 10, jf. § 8 i
databeskyttelsesloven.

Oplysninger relateret til
overtrædelse af strafbelagt
lovgivning, herunder lokal
lovgivning
Øvrig behandling
Vi behandler i øvrigt dine
personoplysninger i
forbindelse med
besvarelsen af dine
henvendelser til os via
vores hjemmeside og i
øvrigt, når du tilmelder dig
vores nyhedsbrev, ligesom
vi potentielt set også
behandler dine
personoplysninger i
forbindelse med
videoovervågning af IFU's
indgangsarealer, når/hvis
du besøger os.

Vi behandler følgende kategorier af
personoplysninger om dig:
Almindelige
personoplysninger:
Personlige detaljer og
kontaktinformation, såsom f.eks.
navn, email-adresse og
telefonnummer, adresse,
fødselsdato;
Arbejde og arbejdshistorik, såsom
f.eks. beskrivelse af
nuværende/tidligere stilling, titel,
tjenestens varighed m.v.
Billeder og video, såsom f.eks.
video af dig i forbindelse med
videoovervågning.

essentielle del af
projektdokumentationen).

Vi indsamler oplysninger fra
følgende kilder:
a. Direkte fra dig, såsom
gennem
ansøgningsprocessen eller
andre processer eller
information du giver
virksomheden i forbindelse
med ansættelsen,
partnerskaber,
konsulentarbejde osv.;
b. Fra samarbejdspartnere
eller datterselskaber,
såsom gennem
ansøgningsprocessen eller
andre processer eller
information du giver
samarbejdspartneren eller
datterselskabet i
forbindelse med
ansættelse, partnerskaber,
konsulentarbejde osv.;
c. I forbindelse med dine
aktiviteter i forbindelse
med din ansættelse,
partnerskaber,
konsulentarbejde, såsom
gennem din præstation og
interaktion med andre
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Vi behandler dine
personoplysninger på
følgende
behandlingsgrunde:
a. Artikel 6.1.f (nødvendig
for forfølgelsen af IFU's
legitime interesse i
effektivt at besvare dine
henvendelser,
administrere din
tilmelding til vores
nyhedsbrev m.v.).

Vi kan dele dine
personoplysninger med:
• Leverandører og
forhandlere,
herunder ITleverandører,
support,
vareleverandører og
finansielle
institutioner, som vi
samarbejder med for
at assistere vores
virksomhed;
• IFU's regionale
kontorer;
• Samarbejdspartnere
eller lignende i
forbindelse med
vores
investeringsprojekter;
• Offentlige
myndigheder.

Vi vil opbevare
personoplysninger så
længe det er nødvendigt
til de formål, der er
nævnt.
Generelt vil
personoplysninger vedr.
generelle henvendelser
blive slettet 1 år efter
endt korrespondance,
medmindre der er
specielle grunde til at
opbevare oplysningerne i
en længere periode.
Generelt vil
personoplysninger der
relaterer sig til din
tilmelding til vores
nyhedsbrev blive slettet 1
år efter, du har frameldt
dig vores nyhedsbrev for
fremtiden.
Videooptagelser slettes
efter 30 dage i
overensstemmelse med
Datatilsynets
retningslinjer (der
videooptages alene i
kriminalitetsforebyggende øjemed).

medarbejdere, kunder og
andre individer;
d. Fra tredjeparter, som kan
inkludere:
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a.

Referencer

b.

Tidligere
medarbejder, eller

c.

Andre tredjeparter,
herunder bureauer for
baggrundstjek og
rekrutteringsbureauer.

KONSEKVENSER VED BEHANDLINGEN

IFU's virke medfører, at vi vil overføre dine personoplysninger til en række lande udenfor EU/EØS. Du kan læse mere om dette under punkt 4 nedenfor. Ligeledes
vil IFU som led i sine investeringsprojekter i nogen tilfælde behandle følsomme personoplysninger som led i due diligences og baggrundstjek.
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OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi kan som led i vores processer 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, Sydafrika,
Nigeria, Ghana og Kenya.
Herudover kan vi som led i vores projekter også overføre dine personoplysninger til andre lande udenfor EU/EØS, hvilket vi vil oplyse dig om i det enkelte tilfælde.
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 ifu@ifu.dk.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
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•

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.

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: 24-05-2018
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