PRIVATLIVSPOLITIK FOR ANSØGERE TIL STILLINGER I KAMEO

Kameo AS, org.nr. 814 217 272, og Kameo ApS, CVR-nr. 36490896, (tilsammen benævnt ”Kameo”)
er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger der behandles af Kameo fordidu har ansøgt
en stilling i Kameo.
1. Hvilke oplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende personoplysninger om dig:
•
•
•
•
•
•
•

navn;
CPR-nr.;
adresse;
e-mailadresse;
telefonnr.;
uddannelse og erhvervserfaring samt dokumentation for dette;
straffeattest;

I forbindelse med din ansøgning foretager vi søgninger i åbne kilder på internettet. I den udstrækning
disse søgninger giver resultater som vi vurderer som relevante for din egnethed somansat i stillingen
du har søgt, vil vi gemme disse oplysninger.
Indkaldes du til samtale, kan du blive bedt om at samtykke til gennemførslen af forskellige tests der
bruges som værktøjer i vores vurdering af din egnethed til at varetage stillingen du har søgt. Du kan
nægte at udføre sådanne tests, men det kan også påvirke udfaldet af vores vurdering. Resultatet af
disse tests gemmes indtil de slettes som beskrevet i punkt 5 nedenfor.
2. Formålet med behandlingen af personoplysninger
Formålet med behandlingen af de oplysninger der er listet i punkt 1, er at sætte Kameo i stand til at
vurdere den ansøgning du har sendt til Kameo, det kan enten være en uopfordret ansøgning eller
svar på en opslået stilling hos Kameo, særligt med hensyn til følgende:
•
•
•

at vurdere om dit kandidatur, evt. i konkurrence med andre kandidater, er aktuelt for
ansættelse i Kameo;
evt. at administrere rejseudgifter og refusion;
at håndtere CV, ansøgning, referencer, vurderinger, karakterer, testresultater, diplomer,
straffeattest og paskopi.

I denne sammenhæng er det retslige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger
databeskyttelsesforordningen, art. 6, 1.b.
3. Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Dine personoplysninger bliver behandlet af Kameo og andre virksomheder og filialer inden for
samme koncern da koncernvirksomhederne i stor grad deler tekniske systemer og delvis har en
centraliseret ledelse der dækker alle dele af koncernen.
Herudover kan dine personoplysninger deles med tredjepart som behandler personlige data på
vores vegne i forbindelse med ansøgnings- og ansættelsesprocessen, fx rekrutteringskonsulenter.
4. Overførsel af personoplysninger til tredjeland (uden for EU/EØS)
Kameo, koncernvirksomhederne, samt vores leverandører og partnere behandler som regel dine
personlige oplysninger inden for EU/EØS.

I de tilfælde hvor personoplysninger behandles uden for EU/EØS, fremgår det enten af en
kommisionsbeslutning at det aktuelle tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller
passende garantier, fortrinsvis i form af EU’s standard kontrakt-klausuler, som sikrer at dine
rettigheder og personoplysninger er beskyttet. Hvis du ønsker en nærmere oversigt over de
sikkerhedstiltag vi har foretaget eller information om hvor disse er tilgængelige, kan du kontakte
Kameos Lead Compliance Officer eller CCO.
5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger slettes inden for 1 måned hvis du ikke tilbydes ansættelse i Kameo.
Tilbydes du en stilling som du takker nej til, kan vi bede dig om tilladelse til at gemme dine
personoplysninger med henblik på evt. senere tilbud om ansættelse i Kameo. Vores opbevaring af
personoplysninger baseret dette samtykke sker på grundlag af databeskyttelsesforordningen, art.6,
1.a. Samtykket kan når som helt trækkes tilbage hvorefter dine personlysninger straks slettes.
6. Dine rettigheder
I overensstemmelse med persondataloven og persondataforordningen har du ret til at få adgang til
de personoplysninger Kameo besidder om dig. Du har også ret til at bede om korrigering af dine
personoplysninger.
Under visse omstændigheder kan du også bede om at få slettet eller begrænset dine personlige
informationer eller objekter under vores behandling.
Du har også ret til, under visse omstændigheder at kræve dine personoplysninger overført til en
anden behandlingsansvarlig eller databehandler (dataoverførbarhed) via et alment brugt medie ogi
et alment brugt format.
Har du klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores
klageansvarlige, Jesper M. Johansen, på jesper@kameo.dk. Du kan også klage til Datatilsynet ved at
benytte den fremgangsmåde som beskrives på tilsynets hjemmeside.
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