generel information om
databeskyttelse til
jobansøgere
indledning

Formålet med denne generelle information er at
beskrive, hvordan og hvorfor vi behandler dine
personoplysninger,
samt dine rettigheder som datasubjekt.
Personoplysninger er alle oplysninger, der
vedrører dig, eller som direkte eller indirekte
kan identificere dig.
Behandling af personoplysninger er alle tiltag,
der foretages i forbindelse med indsamling,
registrering,
opbevaring og
offentliggørelse af personoplysninger.
Akelius-koncernen tager databeskyttelse og din
datasikkerhed alvorligt.
Vi vil måske give dig yderligere information eller
indhente dit samtykke med henblik på at
behandle dine personoplysninger til specifikke
formål.
Sådan yderligere information eller samtykke har
forrang frem for den generelle information, der
fremgår nedenfor.

dataansvarlig
Din potentielle arbejdsgiver er dataansvarlig for
så vidt angår behandlingen af dine
personoplysninger som jobansøger.
Det er den juridiske enhed i Akelius-koncernen,
som er din potentielle arbejdsgiver,
der er dataansvarlig for behandlingen af dine
personoplysninger.
Hvis du er usikker på, hvilken juridisk enhed I
Akelius-koncernen, der er din potentielle
arbejdsgiver,
skal du spørge kontaktpersonen i den
jobannonce, som du har besvaret,
eller alternativt rette dit spørgsmål til Akelius'
personaleafdeling i dit bopælsland.

hvilke personoplysninger vi behandler
Akelius indhenter dine personoplysninger fra
følgende kilder:

fra dig

Personoplysninger, som du deler med Akelius
som led i ansøgningen til en stilling hos os.
Du vil give, eller har givet,

visse personoplysninger om dig selv.
Disse oplysninger er blandt andet:
- dit CV,
- navn,
- uddannelse samt andre kvalifikationer,
- karakterer,
- kontaktoplysninger, såsom telefonnummer og
e-mailadresse,
- andre oplysninger, der er relevante for din
ansøgning og som er givet i ansøgningen,
- referencer, og
- eventuelle personlighedstests.

fra ansøgningsprocessen

Personoplysninger, der opstår som følge af din
ansøgningsproces med henblik på ansættelse
eller engagement.
Som en del af din ansøgningsproces med
henblik på ansættelse hos os,
vil vi oprette eller tilføje forskellige typer
oplysninger om dig afhængigt af, hvor langt i
rekrutteringsprocessen du er nået.
Disse oplysninger kan for eksempel omfatte
information genereret fra
performanceevalueringer,
såsom præstationsvurdering af ansøgning,
tidligere ansættelser og anbefalingsbreve samt
eventuelle noter fra jobsamtaler.

fra tredjeparter

Personoplysninger kan også blive indsamlet via
tredjeparter, for eksempel:
- eksterne samarbejdspartnere,
herunder leverandører af personlighedstest
og af vores rekrutteringsydelser
- uddannelses- og kursusvirksomheder,
for eksempel professionelle autorisationer og
certificeringer,
deltagelsesinformation og
- oplysninger om tidligere ansættelsesforhold
fra de referencer som du har oplyst.

hvorfor vi behandler dine
personoplysninger og på hvilket
retsgrundlag
Akelius behandler dine personoplysninger på
baggrund af vores legitime interesse i at
gennemføre en rekrutteringsproces.
Den potentielle arbejdsgiver vil behandle dine
personoplysninger efter behov, i dennes
legitime interesser,
undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes
af dine interesser eller dine grundlæggende
rettigheder og friheder.
Akelius behandler dine personoplysninger på
baggrund af legitime interesser til opfyldelse af
følgende formål:
- rekruttering,
hvilket indebærer behandling af dine
personoplysninger med henblik på indsamling
og gennemgang af din ansøgning,
vurdering af dine færdigheder,
erfaring og egnethed til den stilling i Akeliuskoncernen som du har ansøgt om, og
- aktiviteter i forbindelse med rekruttering,
såsom performanceevaluering og faglige
vurderinger,
hvor de legitime interesser, der forfølges,
skal sikre at ansøgeren har de nødvendige
færdigheder og kompetencer.
I det omfang Akelius behandler følsomme
oplysninger om dig,
eksempelvis oplysninger om strafbare forhold
fra din straffeattest,
behandles disse oplysninger kun i det omfang
du har givet dit samtykke til denne behandling.

overførsel af personoplysninger
Som led i vores behandling af dine
personoplysninger, kan dine oplysninger blive
overført til blandt andet Sverige,
Tyskland, Storbritannien & Nordirland,
Danmark, Frankrig, Canada og USA.
Vores IT-leverandører vil eventuelt også
behandle personoplysninger på vores vegne i
andre lande inden for eller uden for EU eller
EØS.
Canada har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
ifølge en beslutning truffet af EU-kommissionen
om tilstrækkelighed af beskyttelsesniveauet for
behandling af personoplysninger i tredjelande
i henhold til artikel 45 i EU's generelle
forordning om databeskyttelse.
Dine personoplysninger kan derfor blive

overdraget til Canada uden yderligere
beskyttelsesforanstaltninger.
Vi foretager kun overførsel af personoplysninger
til lande uden for EU og EØS, når vi har sikret et
tilstrækkeligt overførselsgrundlag,
blandt andet ved indgåelse af aftaler
indeholdende standardbestemmelser om
databeskyttelse,
som vedtaget af EU-kommissionen i medfør af
artikel 46 i GDPR.
Du kan få en kopi af standardbestemmelserne
indgået i forbindelse med overførslen af dine
personoplysninger uden for EU/EØS ved at
kontakte Akelius Group Privacy Officer,
se kontaktoplysninger nederst på siden.
Vi videregiver også dine personoplysninger til
myndigheder,
hvis dette er påkrævet i henhold til lov eller ved
dom.
Hvis du ønsker yderligere information om,
hvordan Akelius-koncernen beskytter dine data,
bedes du se kontaktoplysninger nedenfor.

hvor længe
Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i
længere tid end, hvad der er nødvendigt til
opfyldelse af de formål, der er anført ovenfor,
eller som fastsat i henhold til lov.
Efter opfyldelse af formålet, sletter eller
anonymiserer vi dine personoplysninger,
således at du ikke længere kan identificeres.
Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6
måneder, medmindre du har givet samtykke til,
at vi må opbevare dine personoplysninger i
længere tid,
eller såfremt det er påkrævet i henhold til
relevant lovgivning at opbevare dine
personoplysninger i en længere periode.

dine rettigheder
Du har en række rettigheder i henhold til
gældende lovgivning om databeskyttelse:
Ret til indsigt – retten til indsigt indebærer,
at du har ret til en bekræftelse på, om
personoplysninger vedrørende dig bliver
behandlet eller ej.
Og hvor dette er tilfældet,
adgang til personoplysningerne og visse
yderligere oplysninger vedrørende
behandlingen.
Ret til berigtigelse – retten til at få rettet
ukorrekte personoplysninger om dig og at få

ufuldstændige personoplysninger gjort
fuldstændige.
Ret til sletning – retten til at få dine
personoplysninger slettet, hvis
- personoplysningerne ikke længere er
nødvendige i forbindelse med de formål som
de behandles til
- du tilbagetrækker dit samtykke til
behandling, og der ikke er noget andet
juridisk grundlag for behandlingen
- behandling af dine personoplysninger ikke
længere er nødvendig til overholdelse af
juridiske forpligtelser, til etablering, udøvelse
eller forsvar af retskrav
Ret til at tilbagetrække samtykke – retten til at
tilbagetrække dit samtykke på ethvert
tidspunkt,
hvis du har givet dit samtykke til en specifik
behandling.
Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke
lovligheden af behandlingen som skete på
grundlag af samtykket, før det blev trukket
tilbage.
Ret til indsigelse – retten til indsigelse mod
vores behandling af dine personoplysninger og
anmodning om en ny vurdering af legitime
interesser, når behandlingen er baseret på dette
grundlag.
Vi vil foretage en ny vurdering og vil kun, til
trods for din indsigelse, fortsætte med
behandlingen,
hvis vi kan fremvise tvingende legitime
interesser, som overstiger dine interesser.
Ret til dataportabilitet – retten til
dataportabilitet,
hvilket betyder, at du har ret til at få de
personoplysninger, som vedrører dig og som du
har givet os og, overført til en anden
dataansvarlig.
Ret til at begrænse behandlingen – retten til at
begrænse behandlingen af behandlingen af dine
personoplysninger,
for eksempel, hvis du bestrider deres
nøjagtighed, eller hvis du har gjort indsigelse
mod en behandling, som beskrevet ovenfor.
I begge tilfælde gælder denne ret under vores
behandling og verifikation af din anmodning.
Ret til at indgive en klage hos en national
databeskyttelsesmyndighed – du kan til enhver
tid indgive en klage over vores behandling af

dine personoplysninger til en national
databeskyttelsesmyndighed.

kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål om, hvordan Akelius
behandler dine personoplysninger, eller hvis du
vil udøve dine rettigheder som anført ovenfor,
bedes du venligst kontakte den
rekrutteringsansvarlige, der er anført i
jobannoncen.
Du kan også kontakte Akelius-koncernens
databeskyttelsesansvarlige:
Akelius Group Privacy Officer
P.O Box 104, SE-182 12 Danderyd
E-mail: gpo@akelius.com
Group Privacy Officer, Demetris Syllouris

