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Databeskyttelses- og privatlivspolitik 
 

Kontaktoplysninger 
Center for Social Inklusion behandler al persondata i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis du 

har spørgsmål til vores databehandling, er du altid velkommen til at kontakte os: 

Center for Social Inklusion 

Godthåbsvej 27.1 

8660 Skanderborg 

CVR-nummer: 3855 7394 

 

Databeskyttelsesrådgiver: Jeanette Marcussen 

Tlf. 6131 2435 

E-mail: dpo@socialinklusion.dk 

Website: www.socialinklusion.dk 

 

Kun relevant data 
Vi behandler kun data om dig, som er relevant og tilstrækkeligt i forhold til det formål der ligger til 

grund for behandlingen. Formålet er afgørende for typen og omfanget af den data vi indsamler. 

Som ansøger har du selv sendt persondata til os, som du finder relevant i forhold til at søge en 

stilling hos os. Vi vil i nogle tilfælde bede om yderligere oplysninger, hvis det er nødvendigt for at 

afgøre, om du har de rette kompetencer til den konkrete opgave du er tiltænkt at skulle løse. Det er 

frivilligt om du ønsker at sende os mere data. Vi vil som standard opbevare din data i 3 år i tilfælde af 

at en anden relevant opgave dukker op. Du kan til enhver tid bede os om at slette al data om dig. 

Hvis du som sagsbehandler kontakter os om et muligt samarbejde, vil vi gemme såkaldte ”visitkort-

oplysninger” om dig, så vi kan kontakte dig fremadrettet. Disse oplysninger vil vi gemme så længe 

muligheden for et fremtidigt samarbejde med dig eksisterer. Du kan til enhver tid bede os slette dine 

oplysninger. 

 

Dataminimering 
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at vi kan udføre 

vores arbejde og samarbejde med vores ansatte og samarbejdspartnere. Typen og omfanget af de 

persondata vi behandler, kan være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller anden retlig 

forpligtelse. 
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Sletning af persondata 
Vi sletter alle personoplysninger når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål der lå til 

grund for indsamlingen. 

Henvendelser samt materiale fra ansøgere gemmes i op til 3 år i tilfælde af at relevante opgaver 

dukker op. Da ansøgere i reglen vil søge om en timebaseret tilknytning og ikke en fuldtidsstilling, og 

da der er tale om CV-oplysninger, vurderes det at det har værdi for os at opbevare ansøgningerne i 

en 3-årig periode, og at ansøgerne stadig kan have interesse i en tilknytning inden for 3 år. 

”Visitkort-oplysninger” fra samarbejdspartnere, mulige samarbejdspartnere eller andre gemmes så 

længe muligheden for et samarbejde eksisterer. 

Er du tilknyttet Center for Social Inklusion som en af de borgere vi arbejder med, vil vi gemme dine 

oplysninger så længe vi arbejder sammen med dig, og i 30 dage efter kontraktens ophør for at sikre 

en glidende overgang over i en anden løsning. Kommunen er den dataansvarlige i dit tilfælde, mens 

Center for Social Inklusion er databehandler. Alle begæringer om indsigt mv. skal derfor gå gennem 

din sagsbehandler hos kommunen. Din kontaktperson fra Center for Social Inklusion er altid 

behjælpelig hermed, ligesom du altid er velkommen til at kontakte vores DPO Jeanette, hvis du har 

spørgsmål til vores behandling af din data. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger 
Vi har interne sikkerheds- og datapolitikker som vores medarbejdere til enhver tid er forpligtede til 

at følge, ligesom vi har indgået databehandleraftaler med alle vores (under)databehandlere. Disse 

tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger sikrer dine persondata mod at blive 

tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, sikrer mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at 

uvedkommende får adgang hertil. 

 

Dine rettigheder 

Ret til indsigt 
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad 

vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der 

modtager data om dig. 

Ret til sletning 
Du har til enhver tid ret til at anmode om, at få dine data hos os slettet. Der kan være retsmæssige 

krav eller forpligtelser som gør, at vi er nødt til at beholde din data i en længere periode. Ved 

anmodning om sletning vil betingelserne for sletning blive undersøgt, og du vil blive underrettet om, 

hvorvidt og hvilke data der er blevet slettet, og hvilke (hvis noget) vi har vurderet at vi er nødt til at 

opbevare og hvor længe. 
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Ret til ajourføring 
Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du 

skal i din henvendelse til os oplyse om hvori du mener unøjagtigheden består, og du vil få svar på din 

henvendelse snarest muligt. 

Brug dine rettigheder 
For at bruge dine rettigheder skal du henvende dig til vores DPO Jeanette Marcussen via e-mail: 

dpo@socialinklusion.dk eller tlf. 6131 2435. 

Hvis du er en af vores borgere, skal din henvendelse gå igennem kommunen, som er dataansvarlig i 

din sag. Kontakt din sagsbehandler eller din kontaktperson hos Center for Social Inklusion for hjælp 

med din henvendelse. 

Ret til at klage 
Du har ret til at klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 

København K, tlf. 3319 3200 eller via mail: dt@datatilsynet.dk 
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