Persondatapolitik for Palfinger Danmark A/S

Opdateret d. 29. juni 2018
Denne persondatapolitik beskriver hvorfor og hvordan, vi som dataansvarlig behandler oplysninger på
personer, der ikke er ansatte eller tidligere ansatte hos os. Derudover beskriver den, hvilke rettigheder du
har omkring vores registrering af dine personoplysninger.

Hvem er vi og hvordan kan du kontakte os
Vi skal oplyse dig om vores kontaktoplysninger:
Palfinger Danmark A/S
Stensgårdvej 21 M
5500 Middelfart
CVR 26674972
Tlf. 70108010
Mail: info@palfinger.dk
Globalt ansvarlig (DPO) for Palfinger gruppen er Alexander Mestian, Østrig.
Lokalt ansvarlig for Palfinger Danmark A/S er direktør Jens Kristoffersen.
Ønsker du at anmode om indsigt i vores data, klik på link: Anmodninger om oplysninger - PALFINGER

Generelt om personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du er i
kontakt med os – uanset formen – vil vi oftest indsamle og behandle nogle enkelte personoplysninger til
brug for den videre kontakt. Ved henvendelse omkring køb eller leverance af et produkt kunne det være
navn og kontaktdata, ved en jobansøgning kunne listen udvides med en række personlige oplysninger som
uddannelse, fødselsdag, foto mv.

Vi behandler følgende oplysninger om dig
Generelt behandler vi kun oplysninger om dig, såfremt de er relevante i forhold til at kunne udføre den
almindelige forretning i salgs-, indkøbs- eller samarbejdsprocessen. Vi behandler ikke personoplysninger
om børn under 13 år.

Almindelige personoplysninger, som vi behandler er:
•
•

kontaktoplysninger (personens navn, e-mail og telefonnummer)
øvrige oplysninger, som måtte komme os i hænde i vores korrespondance med dig

Almindelige personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med rekruttering, bruger vi til at
vurdere, om du en kvalificeret kandidat til den stilling, du søger. Vi anvender
databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel til at behandle disse oplysninger.
Almindelige personoplysninger, som vi behandler i øvrige sammenhænge, behandler vi for at lette
vores daglige kontakt med eksisterende og potentielle kunder, leverandører, samarbejdspartnere,
konkurrenter og andre virksomheder, hvor vi skal kunne komme i kontakt med en given person i
virksomheden. Oplysningerne benyttes også i administrationen af salg og markedsføring. Vi anvender
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databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel til at behandle disse oplysninger, da
kontaktdata er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i at opretholde en effektiv daglig
drift. Hvis vi sender direkte markedsføring til dig, herunder på e-mail, beder vi om dit samtykke hertil
forinden i overensstemmelse med markedsføringsloven.
•

fotos (f.eks. i brugersituationer af vores produkt)

Hvis vi ønsker at behandle fotos af dig, f.eks. i vores markedsføringsmateriale, indhenter vi dit samtykke
hertil, da vi anvender samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) som hjemmel til at
anvende sådanne billeder. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os
på kontaktoplysningerne ovenfor. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette
tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til
tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.
I forbindelse med markedsføring/pr og brug af fotos benyttes en ekstern databehandler (pr-firma) til at
håndtere udarbejdelsen af det journalistiske materiale inkl. fotos. Vores databehandler behandler kun
dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til
databehandlere.
Vi sletter ikke aktivt dine almindelige personoplysninger, men de vil naturligvis blive slettet efter din
anmodning, i det omfang det ikke strider imod lovgivningen (f.eks. Bogføringsloven).
Vi kan videregive dine almindelige personoplysninger internt i koncernen i forbindelse med udførelsen af
en opgave. Vi videregiver udelukkende dine almindelige personoplysninger til tredjepart, hvor det er
nødvendigt for den almindelige kundebehandling eller hvis lovgivningen måtte kræve det.

Følsomme oplysninger, som vi behandler er:
•

eventuelt følsomme oplysninger, som du afgiver i forbindelse med jobansøgning, f.eks. på dit CV

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel til at behandle disse oplysninger,
da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt eller oplyst over for os med henblik på
at blive ansat.
I forbindelse med rekruttering opbevares ansøgninger og tilhørende data i 6 måneder fra
rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter det slettes. Uopfordrede ansøgninger opbevares i 6 måneder
fra vi har modtaget dem. Vi videregiver ingen følsomme personoplysninger til tredjepart.

Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, artikel 16
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning, artikel 17
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
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Ret til begrænsning af behandling, artikel 18
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, artikel 21
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder
Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Side 3 af 3

