NOTAT

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER I
FORBINDELSE MED REKRUTTERING

25. maj 2018
Administrationen

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig i forbindelse med din ansøgning. Vi kan kontaktes således:
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K

Olof Palmes Allé 22
8200 Aarhus N

CVR-nr.: 23 15 51 17
Tlf.: +45 44 45 55 00
E-mail: vive@vive.dk
Sikkermail@vive.dk
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Christian Andreasen.
På e-mail: dpo@vive.dk
På telefon: 39 17 39 95
3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Det er vigtigt for VIVE at understrege, at vi kun behandler dine personoplysninger, hvis de
er nødvendige i vores personaleadministration og i overensstemmelse med god databehandlingsskik og de øvrige krav i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelseslov, forvaltningslov og offentlighedslov.
Vi behandler dine personoplysninger til rekrutteringsformål.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b om hensynet til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 Identifikations- og kontaktoplysninger
 Ansøgning og CV
 Eksamens- og uddannelsesbevis
Hvis du har anmodet om fortrinsret (handicap) til at komme til samtale, og du vedhæfter
dokumentation herfor fra kommunen, behandles denne dokumentation.
5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre myndigheder eller private personer/virksomheder.
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi behandler alene de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Det vil sige til rekrutteringen er helt afsluttet. Når rekrutteringen er afsluttet, vil dine oplysninger blive slettet.
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller automatisk screening af ansøgninger.
10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behan dling 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 i
forbindelse med din ansøgning behandler om dig.
 Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 Ret til sletning: Du har altid ret til at trække din ansøgning, og dermed 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 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.
 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én
dataansvarlig til en anden.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes re ttigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
12. 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.
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