Privatlivspolitik for kandidater i Scan Con Group A/S’ CV-database
Scan Con Group A/S giver i forbindelse med vores vikar- og rekrutteringstjenester, kandidater mulighed for,
enten via vores hjemmeside scan-con.dk eller manuelt ved personlig henvendelse, telefonisk eller pr. email, at oprette sig i vores CV-database. I den forbindelse, og såfremt kandidaten selv indtaster eller giver
os oplysningerne, behandles derfor en række personoplysninger. I det efterfølgende er vores
privatlivspolitik nærmere beskrevet
Gyldighed
Denne privatlivspolitik er gældende for kandidater oprettet i vores CV-database via scan-con.dk og
kandidater oprettet manuelt af en Scan Con Group A/S medarbejder. Privatlivs politikken kan ændres uden
yderligere varsel. Ved enhver ændring fremgår seneste version under kandidatens profil på scan-con.dk
eller kan rekvireres ved henvendelse til Scan Con Group A/S.
Dataansvarlig:
Scan Con Group A/S
Nykøbingvej 64
DK-4840 Nr. Alslev
Tlf.: +45 32820000
E-mail: info@scan-con.dk
Kategorier af personoplysninger
Når en kandidat opretter sig via scan-con.dk, eller bliver oprettet manuelt i vores database, indsamles og
behandles typisk følgende oplysninger: navn, kontaktoplysninger, fødselsdag, hjemland, uddannelse,
kompetencer, sproglige færdigheder samt IP-adresse og eventuelt profilbillede. I forbindelse med upload af
eventuelle uddannelsesbeviser og certifikater kan det, i visse tilfælde medføre, at kandidatens CPRnummer indsamles fra disse dokumenter. For kandidater, der er i ansættelse hos Scan Con, indsamles og
behandles desuden de oplysninger, der er nødvendige for at imødekomme lovgivningen og den
kontraktlige forpligtelse.
Formål med indsamlingen
Indsamlingen og behandlingen sker med det formål, at Scan Con Group A/S kan tilbyde kandidater, der er
oprettet i vores CV-database, relevante tilbud om job og ansættelse hos Scan Con Group A/S, tilhørende
selskaber eller vores samarbejdspartnere og kunder inden og uden for EU. For at opsætte bedst mulige
match til potentielle job, benyttes kandidatens uddannelse, faglige kompetencer og i en vis udtrækning
sproglige færdigheder til vurderingen af relevansen til et givent job. Kontaktoplysninger benyttes til
korrespondance vedr. jobtilbud som typisk sker telefonisk, via SMS eller via E-mail.
Grundlag for indsamling og behandling
Alle oplysninger indsamles og behandles med grundlag i kandidatens samtykke, som afgives elektronisk ved
oprettelsen i CV-databasen. I tilfælde af, at en kandidat ikke kan afgive sit elektroniske samtykke via scancon.dk, afgives samtykke via E-mail, SMS eller mundtligt og kun såfremt, at tekniske begrænsninger
forhindrer samtykke på anden vis. For kandidater i CV-databasen, der er i ansættelse hos Scan Con Group
A/S og tilhørende selskaber behandles personoplysninger med grundlag i den kontraktlige forpligtelse
mellem kandidaten og Scan Con Group A/S.
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Periode for opbevaring
Med mindre personoplysningerne opbevares og behandles på et andet grundlag end det oplyste, slettes
oplysningerne på kandidaten anmodning eller senest 60 måneder fra sidste aktivitet, herunder login på
”Min Profil”, e-mailkorrespondance eller anden kontakt mellem kandidaten og Scan Con Group A/S.
Videregivelse af oplysninger
Scan Con Group A/S videregiver i et vist omfang, og såfremt kandidaten giver sin mundtlige eller skriftlige
accept hertil, oplysninger til Scan Con Groups A/S’ tilhørende selskaber samt samarbejdspartnere og
kunder, også uden for EU. Oplysninger overføres kun jf. formålet med indsamlingen og behandlingen og
kun i den udstrækning, at det er relevant i forhold til et potentielt job. Der kan desuden, og så længe det
står i forhold til formålet, videregives ikke personhenførbare oplysninger uden kandidatens accept. Det
drejer sig typisk om, uddannelse, hjemland og faglige kompetencer.

Sikkerhed
Vi har truffet fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt
eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Alle persondata som lagres af Scan Con Group
A/S opbevares på servere i Danmark og trafikken til og fra scan-con.dk samt E-mails er sikret med
kryptering. Kandidatens tilgang til ”Min profil” sker med brugernavn (E-mail adresse) og et personligt
password.

Kandidatens rettigheder
Kandidaten kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvilke personoplysninger, der behandles og få
ændret eventuelle urigtige oplysninger. Dette kan ske via ”Min profil” på scan-con.dk eller ved henvendelse
til Scan Con Group A/S. Kandidaten kan desuden, og til enhver tid, gøre indsigelse mod at
personoplysningerne behandles og trække sit samtykke tilbage. Til brug for kandidatens ret til dataportabilitet kan persondata på kandidatens anmodning eksporteres til en csv fil. Alle henvendelser vedr.
rettigheder skal rettes til info@scan-con.dk eller på telefon +4532820000. Kandidaten kan også ved en evt.
klage over behandlingen af personoplysninger rette henvendelse til den nationale kontrolinstans.
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