Fortrolighedserklæring for e-rekruttering
Databeskyttelseserklæring
Under en rekrutteringsproces sikrer Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark og dets associerede
selskaber og datterselskaber (“Coloplast”), at personoplysninger behandles med omhu og i overensstemmelse
med gældende love og forordninger. Coloplast-selskaberne, der annoncerer de stillinger, som du ansøger om,
eller som ellers interagerer med dig om en stilling hos Coloplast, er dataansvarlige. Flere oplysninger og
kontaktoplysninger for Coloplast-selskaberne kan findes her.
I forbindelse med rekruttering og testning af ansøgere behandler Coloplast de personoplysninger, som du
tilvejebringer for Coloplast, som kan omfatte dit navn, kontaktoplysninger, anbefalinger, CV, uddannelses- og
træningsdiplomer, udskrifter af karakterer og testresultater og, med forbehold af dit forudgående samtykke, input
fra tidligere arbejdsgivere og din straffeattest (“dine personoplysninger”). Vi behandler dine personoplysninger for
at udføre og forbedre rekrutteringsprocesserne. Artikel 6(1)(b) (indgåelse af en kontrakt) og 6(1)(f) (legitim
interesse), artikel 9(2)(f) (juridiske krav) og – hvis dit samtykke gives – artikel 9(2)(a) (samtykke) i EU’s generelle
forordning om databeskyttelse (GDPR) danner retsgrundlaget for, hvordan Coloplast behandler dine
personoplysninger.
Coloplasts medarbejdere behandler udelukkende dine oplysninger til de angivne formål. Coloplast vil i visse
tilfælde bruge systemer, der køres på tredjepartsplatforme, eller inddrage tredjeparter i behandlingen (f.eks.
eksterne test- og rekrutteringsselskaber). Sådanne tilfælde indebærer en overførsel af oplysninger til tredjeparter,
men udelukkende til de angivne formål, og hvor tredjeparterne handler efter Coloplasts anvisninger. Oplysninger
kan indsamles og behandles på tværs af Coloplast-netværket, hvilket kan indebære behandling af
personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I sådanne tilfælde sikres et
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved, at tredjeparterne er underlagt de standardkontraktbestemmelser
vedrørende databeskyttelse, der er vedtaget af EU, eller en EU-godkendt certificeringsmekanisme for
databeskyttelse. For yderligere oplysninger om dette henvises der til Coloplasts databeskyttelsesrådgiver
(oplysninger nedenfor).
Dine personoplysninger opbevares i seks måneder efter afslutningen af rekrutteringsprocessen, medmindre du
giver et særskilt samtykke, der giver Coloplast mulighed for at opbevare dine personoplysninger til andre
fremtidige stillinger (i så fald vil de blive opbevaret, indtil du trækker dit samtykke tilbage, eller Coloplast ikke
længere mener, at oplysningerne er relevante), eller lokal lov giver mulighed for længere opbevaring til bestemte
formål. Uanset ovenstående opbevares personoplysninger relateret til rekrutteringsprocesser i USA og Canada i
en periode på op til tre år efter afslutningen af rekrutteringsprocessen, og personoplysninger relateret til
rekrutteringsprocesser i Finland opbevares i en periode på op til ét år efter afslutningen af rekrutteringsprocessen.
Hvad er mine rettigheder?
Du kan skrive til privacyrequests@coloplast.com til enhver tid for at anmode om:
•
•
•
•
•

indsigt i dine oplysninger
berigtigelse eller sletning af dine oplysninger
begrænsninger med hensyn til behandlingen af dine oplysninger
at modtage dine oplysninger i et maskinlæsbart format (dataportabilitet)
tilbagetrækning af samtykker, som du har givet til Coloplast til at behandle dine oplysninger

Udøvelse af ovenstående rettigheder vil ikke medføre negative konsekvenser for dig. Hvis du ønsker at få mere at
vide om, hvordan Coloplast behandler personoplysninger, bedes du besøge www.coloplast.com/global/privacynotice.
Coloplast har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Hvis du har spørgsmål om, hvordan Coloplast behandler
personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på
dataprotectionoffice@coloplast.com eller sende et brev rettet til Coloplast, att. Databeskyttelsesrådgiver. Klager
over, hvordan Coloplast behandler personoplysninger, skal også sendes til vores databeskyttelsesrådgiver. Hvis
du er utilfreds med, hvordan Coloplast behandler en modtaget klage, har du ret til at indgive en klage til den
relevante tilsynsmyndighed. I Danmark er den relevante myndighed Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
Hvordan skal jeg kontakte Coloplast?
Du bedes kontakte Coloplast ved at sende en e-mail, hvis du har spørgsmål til rekrutteringsprocesserne.

