Oplysninger om behandling af personoplysninger
FCG Danmark A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du er i kontakt med FCG. Hos
FCG værner vi om dit privatliv og stræber altid efter et højt databeskyttelsesniveau.
Dit privatliv er vigtigt for os, og vi er forpligtet til at være gennemsigtige om, hvilke personoplysninger vi
behandler og hvorfor. Disse oplysninger forklarer, hvordan vi som dataansvarlige indsamler og bruger dine
personoplysninger. Oplysningerne nedenfor beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan håndhæve
dem.

Hvad udgør personoplysninger, og hvornår behandler vi
oplysninger?
Personoplysninger er alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar levende fysisk person. En
identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, f.eks. ved navn, cprnummer eller adresse. Krypterede data og forskellige former for elektroniske identiteter (f.eks. IP-adresse)
udgør også personoplysninger, forudsat at de kan knyttes til en fysisk person.
Behandlingen af personoplysninger omfatter al håndtering af personoplysninger, såsom indsamling,
registrering, behandling og opbevaring, dvs. alt, hvad der kan gøres med personoplysninger.

Hvorfor behandler vi personoplysninger?
FCG er et konsulentfirma, der hovedsageligt arbejder med andre virksomheder. For at udføre vores tjenester
og opfylde FCG's forpligtelser er vi nødt til at indsamle visse personoplysninger.
En vis behandling af personoplysninger er også nødvendig for, at FCG kan yde en god service og for at kunne
undersøge spørgsmål og derved opfylde vores legitime interesse i at håndtere sager på en effektiv og
kundevenlig måde.
FCG kan også behandle dine personoplysninger, når du ansøger om en stilling hos FCG eller på anden måde er
involveret i en rekrutteringsproces vedrørende ansættelses- eller bestyrelsesopgaver. Dette gøres for at
administrere processen og vurdere dig som kandidat.
Vi kan også behandle dine personoplysninger i tilfælde, hvor du deltager i nogen af vores arrangementer,
abonnerer på vores nyhedsbrev, eller hvis du besøger vores hjemmeside. Formålet med behandling af
personoplysninger i disse situationer er at styrke vores relationer, informere dig om vores ekspertise og gøre
FCG til din betroede rådgiver, så vi kan hjælpe dig i fremtidige udfordringer.

Fra hvilke kilder indsamler vi personoplysninger?
FCG indsamler oplysninger fra dig, når du besøger os og vores hjemmeside, anmoder om kopier af
publikationer, søger yderligere oplysninger om vores tjenester eller beskæftigelsesmuligheder eller deltager i
en FCG-begivenhed. Hvis du ikke giver sådanne oplysninger, vil du ikke være i stand til at søge yderligere
oplysninger om vores tjenester eller beskæftigelsesmuligheder.

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?
Når FCG behandler personoplysninger, der kan henføres til dig, der arbejder for en virksomhed, som FCG
udfører opgaver for, er retsgrundlaget for behandlingen at opfylde en kontrakt. I tilfælde, hvor FCG behandler
personoplysninger, der kan henføres til dig, som ikke er kunde hos os, afhænger retsgrundlaget for
behandlingen af formålet med behandlingen. Hvis du for eksempel abonnerer på vores nyhedsbrev, behandler
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vi dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse, samt hvis du besøger vores hjemmeside eller
deltager i nogen af vores arrangementer.
Hvis du leder efter en stilling eller anden opgave hos os, behandler vi dine personoplysninger for at vurdere en
mulig ansættelse. Vi gør dette på grundlag af vores legitime interesse eller for at opfylde vores juridiske
forpligtelser. Vi kan også behandle dine personoplysninger med dit samtykke, hvis du f.eks. ønsker, at vi
gemmer dine personoplysninger til fremtidige tjenester og opgaver.
Hvis du vil vide mere om det retsgrundlag, vi har for vores behandling af dine personoplysninger, bedes du
kontakte os. Kontaktoplysningerne kan findes nedenfor.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?
Nogle af FCG's registreringsformularer kan bede dig om at give os kontaktoplysninger, unikke personlige
identifikatorer, økonomiske oplysninger, emneområder og/eller demografiske oplysninger. Vi kan bruge disse
oplysninger til at skræddersy din oplevelse på hjemmesiden med relevant materiale.
FCG kan også gennemføre brugerundersøgelser på webstedet eller bruge teknologi til at give os oplysninger på
flere områder, såsom brugeridentitet, visningsvaner, om brugerne fandt det de ledte efter, om webstedets
indhold er relevant for brugernes behov og andre lignende formål. FCG bruger de oplysninger, der indsamles
fra sådanne undersøgelser, til at forbedre vores webindhold, navigation og samlede besøgsoplevelse og til at
give dig relevant materiale fra FCG.
Når FCG behandler personoplysninger, der kan henføres til dig, som er ansat i en virksomhed, for hvilken FCG
udfører opgaver eller tjenester, bruger vi dine oplysninger til at kunne kontakte dig som repræsentant for at
indhente og give oplysninger. De data, vi behandler, er:
•
•
•

Identifikationsdata
Kontaktoplysninger
Oplysninger om stilling eller kompetenceområde

I denne henseende er identifikationsdata og kontaktdata navn, telefonnummer og e-mail-adresse.
Hvis du ansøger om ansættelse hos FCG, behandler vi følgende personoplysninger:
•
•
•

Identifikationsdata
Kontaktoplysninger
Kompetenceprofil

Eksempler på identifikationsdata og kontaktoplysninger er dit navn, cpr-nummer, e-mailadresse og
telefonnummer. Kompetenceprofil betyder dit CV og andre ansøgningsdokumenter såsom dit personlige brev
og eventuelle karakterer og certifikater.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Opbevaringsperioden for de personoplysninger, vi indsamler, bestemmes i overensstemmelse med formålet og
den juridiske forpligtelse for hver behandling. Det betyder, at vi kun gemmer dine personoplysninger, så længe
det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelse, og så længe det kræves ved lov.
Når FCG gemmer dine personoplysninger til andre formål end vores kontraktlige forpligtelser, såsom legitim
interesse, når du tilmelder dig vores arrangementer eller modtager nyhedsbreve via e-mail, gemmer vi kun
dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt og/eller er lovpligtigt til formålet.
Dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, når formålet eller den lovbestemte forpligtelse til at
opbevare personoplysningerne ophører.
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Ved rekruttering gemmer FCG aldrig dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for formålet.
Hvis du søger en opslået stilling, og din ansøgning ikke fører til en ansættelse hos FCG, gemmer vi dine
oplysninger i maksimalt 24 måneder.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?
Som hovedregel sælger, handler eller overfører vi ikke dine personoplysninger til tredjepart. Hvor det er
nødvendigt at tilbyde vores tjenester på en korrekt måde, deler vi dine personoplysninger med virksomheder,
der er såkaldte databehandlere. En databehandler er en virksomhed, der behandler oplysningerne på vores
vegne og i henhold til vores instruktioner. Vi har databehandlere, der blandt andet hjælper os med IT-services
samt HR- og lønsystemer.
Når dine personoplysninger deles med databehandlere, er det kun til formål, der er i overensstemmelse med
de formål, som vi har indsamlet oplysningerne til. Vi screener alle databehandlere for at sikre, at de kan give
tilstrækkelige garantier for sikkerheden og fortroligheden af personoplysninger. Vi har skriftlige
databeskyttelsesaftaler med alle databehandlere, hvor de garanterer sikkerheden af de behandlede
personoplysninger og forpligter sig til at overholde vores sikkerhedskrav og instruktioner.

Sikkerhed ved behandling af dine personoplysninger
FCG træffer flere tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende i
forhold til risikoen, og for at beskytte de personoplysninger, vi behandler. FCG har blandt andet etableret
interne retningslinjer for it-sikkerhed, databeskyttelse og informationssikkerhed samt fortrolighedsaftaler med
medarbejdere, bestyrelse, leverandører og samarbejdspartnere. Opbevaring af backupdata i it-systemer
foregår i cloud-tjenester, hvis datacentre er placeret inden for EU/EØS gennem hyrede leverandører.

Overførsel fra tredjelande
Vores mål er kun at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. I særlige tilfælde kan vi dog være nødt
til at overføre dine personoplysninger til et tredjeland, afhængigt af f.eks. systemer, cloud-tjenester eller
serverplaceringer, der ikke kan undgås. FCG vil i disse tilfælde træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for
at sikre, at dine rettigheder og friheder sikres og behandles lige så sikkert som hos os.

Dine rettigheder som registreret
Den ret, du har som registreret, er beskrevet nedenfor.
•

•

•

•
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Du har ret til at anmode om at få oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler eller har adgang
til (ret til adgang). For at sikre, at vi leverer dataene til den rigtige person, skal du identificere dig selv, når
du anmoder om et uddrag fra vores registre.
FCG er forpligtet til at have korrekte og opdaterede personoplysninger om dig. Hvis dine
personoplysninger er forkerte, kan du anmode om berigtigelse eller supplering heraf (ret til berigtigelse).
Du har også ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. hvis du
bestrider nøjagtigheden eller den legitime interesse i behandlingen af visse personoplysninger (ret til
begrænsning).
Under visse omstændigheder kan du anmode om, at data om dig slettes, når de ikke længere er
nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet (ret til sletning). FCG fjerner oplysninger om dig, når de
ikke længere er nødvendige, men kan være forpligtet af anden lovgivning til at gemme data om dig for at
overholde lovkrav.
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger baseret på legitim interesse. Du
har også ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring (ret til indsigelse).
Christians Brygge 28, 1. sal
1559 København V, Danmark
FCG.GLOBAL

•

Hvis du har givet dit samtykke, eller hvis vi baserer behandlingen på opfyldelse af en kontrakt med dig, har
du under visse omstændigheder ret til at få de personoplysninger, du har givet os. Dette vil blive leveret til
dig i et struktureret, udbredt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre det til en anden
controller eller få vores hjælp til at overføre dataene til en anden controller, når det er teknisk muligt (ret
til dataportabilitet).

For at gøre nogen af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os via e-mail på dataprotection@FCG.se.

Klager
Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger forkert, kan du indsende en klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Adresse: Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby
Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du indgiver en klage på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk

FCG’s contact details
Da vi tager databeskyttelse meget alvorligt, kan du naturligvis altid kontakte os hos FCG for spørgsmål om,
hvordan vi behandler dine personoplysninger. Den nemmeste måde at kontakte os for spørgsmål om vores
behandling af personoplysninger er ved at sende en e-mail til dataprotection@fcg.se.
Sidst opdateret den 19. oktober 2021
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