INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED
ANSØGNING OM AT INDGÅ I CISUs BEREDSKABSLISTE OVER
KONSULENTER

1

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG?

1.1

Ansøger du om at indgå i CISUs beredskabsliste over kvalificerede konsulenter indsamler vi
følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, mail, tlf. nr., skype, firmanavn,
firma web, CV, evt. CVR og/eller CPR.

1.2

Vi indsamler som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger om dig. Dog kan der være
tilfælde, hvor en evt. indsendt ansøgning eller CV indeholder følsomme oplysninger såsom race
eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt fagforeningsmæssigt
tilhørsforhold. Vi opfordrer ansøgere til ikke at inkludere personfølsomme oplysninger i det
indsendte CV og/eller i den indsendte ansøgning.

2

HVEM ER DATAANSVARLIG?
Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:
CISU – Civilsamfund i Udvikling
Klosterport 4x, 3 sal
8000 Århus C
Tlf: 8612 0342
Mail: cisu@cisu.dk
CVR nr. : 19348407

3

HVAD ER FORMÅLET MED AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER?

3.1

Ansøger du om at indgå i CISUs beredskabsliste over kvalificerede konsulenter anvender vi dine
personoplysninger til at:


kunne udvælge og indgå kontrakt med relevante konsulenter til diverse konsulentopgaver i
CISU;



kunne vedligeholde liste med kvalificerede konsulenter til at smidiggøre denne udvælgelse;

4

HVORFOR HAR LOV TIL AT BEHANDLE OPLYSNINGER OM DIG?

4.1

Når du ansøger om at indgå i CISUs beredskabsliste over kvalificerede konsulenter, så behandler
vi dine almindelige personoplysninger til de ovenfor beskrevne formål. Vi kan også behandle dine
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almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for
din beslutning om at ansøge om at indgå i CISUs beredskabsliste. Det juridiske grundlag for
behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet
behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller
for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale
med os.
5

DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

5.1

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os
med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis
vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

5.2

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som
følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT, og Danmarks Statistik.

6

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

6.1

Ansøger du om at indgå i CISUs beredskabsliste over kvalificerede konsulenter slettes dine
personoplysninger 2 år efter anmodningen om at komme på CISUs beredskabsliste.

6.2

I de tilfælde, hvor en registreret konkret har anmodet om at udnytte sin ret til sletning, forudsat
at vi i henhold til persondataforordningen er forpligtet til at imødekomme et sådant ønske,
foretages en nærmere gennemgang af de behandlede personoplysninger

6.3

I tilfælde af at der pågår en tvist med en ansøger til CISUs konsulentdatabase, så opbevares alle
relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet ved endelig
domsafsigelse eller lignende.

7

DINE RETTIGHEDER

7.1

Indsigt

7.1.1

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os
(på cisu@cisu.dk) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om
dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din
indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

7.2

Berigtigelse og sletning

7.2.1

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de
personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt,
i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din
anmodning, kontakter vi dig.
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7.3

Begrænsning af behandling

7.3.1

Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige
oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine
personoplysninger.

7.4

Dataportabilitet

7.4.1

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du
selv

har givet os) i

et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

(dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
7.5

Indsigelsesret

7.5.1

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor
behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig
myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende
politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid
udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

7.6

Tilbagekaldelse af samtykke

7.6.1

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret
til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den
behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du
ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

7.6.2

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud
i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre
elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til cisu@cisu.dk. Hvis vi er i tvivl
om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige
kommunikationsomkostninger er dette gratis.

7.7

Du kan skrive til cisu@cisu.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

7.8

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder.
Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

8

KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED

8.1

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske
datatilsyn:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail:
dt@datatilsynet.dk
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