INCYTE PRIVATLIVSPOLITIK
JOBKANDIDATER
DEN EUROPÆISKE UNION
Vi bruger denne privatlivspolitik til at fortælle dig, hvilke persondata vi indsamler fra dig, og hvad vi gør
med dem, når du ansøger om en stilling hos Incyte. Vi bruger også denne databeskyttelseserklæring til at
fortælle dig, hvilke yderligere persondata vi indsamler, og hvad vi gør med dem, hvis vi går videre med din
ansøgning.
Når vi indsamler dine persondata:
 Kræver vi passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger (såsom
multifaktorgodkendelse af adgangskode, kryptering, adgangsbegrænsning osv.) for at beskytte
dine persondata mod misbrug eller uautoriseret ændring, tab eller adgang,
 Vi indsamler og bruger kun dine persondata til det eller de formål, hvortil vi indsamler dem,
 Vi indsamler kun de persondata, som vi skal bruge,
 Vi holder dine persondata ajourførte og sikrer, at de er nøjagtige.
Denne databeskyttelseserklæring blev ændret den 11. september 2020.

Hvilke persondata indsamler og bruger vi?
1) Kandidater
 Vi indsamler og bruger følgende persondata:
 Dine personlige oplysninger – for eksempel navn, nationalitet, sekundær nationalitet,
personlige kontaktoplysninger (f.eks. hjemmeadresse, telefonnummer, e‐mail) og nuværende
stilling
 Kvalifikationer – uddannelse (certifikater, diplomer, eksamensbeviser), faglig erfaring,
sprogkundskaber, kompetencer og færdigheder
 Immigrations‐ eller arbejdstilladelsesstatus – ret til at arbejde inden for en bestemt geografisk
placering
 Grundlag for bedømmelse – for eksempel noter fra interviews eller testresultater
 Kontrol‐ og bekræftelser – for eksempel referencer
 Andre persondata, som du vælger at oplyse til Incytes under ansøgnings‐ eller
interviewprocessen i mundtlig eller skriftlig form, herunder særligt de oplysninger, som du
har anført i dit CV eller ansøgningen
 Baggrundsoplysninger, herunder vurderinger og notater udarbejdet under ansøgnings‐ eller
interviewprocessen.
 Vi indsamler disse persondata for at:
 Vurdere din egnethed og dine evner med henblik på potentiel ansættelse hos os
 Arrangere og gennemføre samtaler og prøver
 Udvælge en ansøger der vil få tilbudt ansættelse.
 Vi behandler dine persondata for at indgå en ansættelseskontrakt med dig, hvis du er den
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udvalgte kandidat.
Hvis din ansøgning ikke udvælges, men du gerne vil komme i betragtning til andre stillinger, der
bliver ledige i fremtiden, så vil vi også behandle dine persondata, hvis du giver samtykke til, at vi
opbevarer dine persondata længere. Når du indgiver en ansøgning til os, vil vi spørge dig, om du
ønsker dette, og vi vil kun opbevare oplysningerne, så længe det er tilladt eller påkrævet ifølge
lovgivningen, hvilket vi forklarer nedenfor.

2) Udvalgte ansøgere
 Vi indsamler og anvender følgende persondata, men kun som nødvendigt, tilladt eller påkrævet
ifølge lokal lovgivning:
 Dine personlige oplysninger – fødselsdato, køn
 Data om opholds‐ eller arbejdstilladelse – nationalt ID‐nummer, personnummer, visa eller
arbejdstilladelse
 Kontrol‐ og bekræftelsesoplysninger – fødselsattest, kørekort, baggrundstjek (inklusive
offentligt tilgængelige oplysninger og offentlige profiler på sociale medier) og
straffeattestoplysninger.
 Vi indsamler disse persondata for at:
 Bedømme din egnethed til at arbejde
 Finde straffeattestoplysninger (når det er tilladt ifølge loven)
 Indgå i et ansættelsesforhold med dig.
 Vi behandler dine persondata med henblik på at indgå en ansættelseskontrakt med dig og tilbyde
dig ydelser osv. Vi forklarer mere om, hvordan dine persondata vil blive brugt, mens vi
introducerer dig som medarbejder i virksomheden.

Skal du oplyse dine persondata til os?
Du er ikke forpligtet til at udlevere dine persondata til os, men vi er nødt til at indsamle visse oplysninger
fra dig, for at du kan ansøge om en stilling hos os. Alle persondata, du deler med os, gives på et frivilligt
grundlag, enten i din egenskab af kandidat til en stilling hos Incyte eller et tilknyttet Incyte‐selskab eller
som succesfuld ansøger i forbindelse med ansættelsesprocessen og indgåelsen af en ansættelseskontrakt.

Hvordan bruger vi dine persondata?
Automatisk beslutningstagning og profilering: dvs. en beslutning der udelukkende tages på grundlag af
automatisk behandling af dine persondata, f.eks. ved hjælp af en softwarekode eller algoritme, som ikke
kræver menneskelig behandling, og som skaber retsvirkninger, som vedrører eller i væsentlig grad berører
dig. Dette gør vi sommetider, men ikke altid, for at screene din ansøgning, i tilfælde af at du ikke opfylder
visse objektive kriterier, som er påkrævet til stillingen og er forklaret i stillingsbeskrivelsen, såsom erfaring,
kvalifikationer, uddannelsesniveau og erfaring inden for faget. Omvendt kan vi bruge dem til at bedømme
(profilere) din ansøgning. Hvis vi bruger dine data på disse måder, vil du blive bedt om at besvare nogle
prescreenings‐spørgsmål, når du udfylder ansøgningen online på vores hjemmeside. Du har ret til at
modsætte dig, at vi bruger dine svar på denne måde, og du kan anmode om i stedet eller derudover at få
din ansøgning vurderet af en person. Dette kan du gøre ved at kontakte Incytes databeskyttelsesrådgiver
ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført nedenfor. Hvis vi bruger profilering på andre måder, vil
vi fortælle dig det forud for behandlingen.
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Indsamlingen af persondata
Du oplyser de fleste af de persondata, vi behandler, når du udfylder en ansøgning på vores
rekrutteringswebsted, men sommetider får vi nogle af dine persondata fra et rekrutteringsbureau, ved
selvsupplering, fra faglige sociale netværk, ved henvisning af en nuværende medarbejder eller gennem
direkte korrespondance med dig via almindelig post eller e‐mail. Under rekrutteringsprocessen kan vi også
anmode om referencer fra tredjeparter, f.eks. referencer som du giver. Vi kan også udføre screenings‐ og
kontrolprocesser med hjælp fra tredjepartskilder, som kan fortælle os, om du lovligt kan arbejde for os.

Hvem deler vi dine persondata med?
Dine persondata deles af Incyte med:


Andre virksomheder inden for den verdensomspændende Incyte‐koncern, uanset hvor de
befinder
sig
(en
liste
over
alle
Incyte‐virksomheder
kan
findes
på:
http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx) for at træffe beslutninger om din
ansøgning eller i forbindelse med fremtidige ansøgninger, hvis du har givet samtykke til det. Inden
for Incyte kan dine persondata blive tilgået af eller blive videregivet internt på et ”need‐to‐know”‐
grundlag til den ansættelsesansvarlige eller andre relevante virksomhedskolleger, der er
ansvarlige for at styre eller tage beslutninger i forbindelse med din potentielle ansættelse hos
Incyte



Tredjeparter, der medvirker til vores rekruttering og, hvad angår udvalgte ansøgere, vores
ansættelses‐ og onboarding aktiviteter. Disse tredjeparter kan have adgang til eller blot opbevare
dine persondata, eller de kan understøtte og vedligeholde vores rekrutteringssystem. Incyte
forventer, at disse tredjeparter behandler alle persondata, der videregives til dem, i
overensstemmelse med gældende lov, inklusive hensynet til datafortrolighed og datasikkerhed.
Denne behandling på vegne af Incyte vil også blive udført som fastlagt i de kontraktlige
forpligtelser mellem Incyte og denne tredjepartsleverandør



Tredjeparter som f.eks. statslige myndigheder, tilsynsmyndigheder eller offentlige myndigheder,
men kun når de kræver, at vi gør det.

Hvor bruges eller opbevares dine persondata?
Vi overfører dine persondata til andre lande uden for Den Europæiske Union.
1.
Dine persondata vil f.eks. blive overført til Schweiz, som er et land, der anses for at yde
tilstrækkelige databeskyttelsesstandarder (for yderligere oplysninger, se her http://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
2.
Til lande, hvor databeskyttelsesstandarder ikke vurderes at være tilstrækkelige af Den
Europæiske Union: Disse lande omfatter USA, Storbritannien, Indien og Kina. I sådanne tilfælde
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vil vi sikre, at eventuelle modtagere af dine persondata er kontraktmæssigt bundet til Den
Europæiske Unions databeskyttelsesstandarder.

Hvor længe bruges og opbevares dine persondata?
Incyte bruger og opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at gennemføre
rekrutteringsprocessen eller, for udvalgte ansøgere, at indgå en ansættelseskontrakt. Vores generelle
tilgang er kun at gemme ansøgeres persondata, så længe det er påkrævet for at opfylde det formål, de
blev indsamlet til, hvilket vi har bestemt er to år. I visse tilfælde kræver juridiske eller regulatoriske
forpligtelser, at vi gemmer specifikke oplysninger i en fastlagt tidsperiode, eller de tillader os at gemme
specifikke optegnelser i en fastlagt tidsperiode, også efter rekrutteringsprocessens afslutning (hvilket vi
betragter som afslutningen på den succesfulde ansøgers prøveperiode):





I Holland – 4 uger
I Portugal – 5 år
I Storbritannien – 6 måneder
I Tyskland – 6 måneder.

Vi bruger det land, hvor den stilling, du ansøger om, er baseret til at bestemme opbevaringsperioden.
I nogle tilfælde kan vi også opbevare dine persondata for at afhjælpe spørgsmål eller uenigheder, som kan
opstå fra tid til anden, men hvis vi gør det, vil vi meddele yderligere om det på det pågældende tidspunkt.

Hvilke rettigheder har du?
Du har en række rettigheder, der gælder for vores brug af dine persondata. Tilgængeligheden af nogle af
disse rettigheder afhænger af vores retsgrundlag for behandling af dine persondata, og dine rettigheder
kan også være underlagt visse betingelser og begrænsninger. Du kan være berettiget til at:









få indsigt i dine persondata sammen med oplysninger om, hvordan og på hvilket grundlag de
pågældende persondata behandles
berigtige unøjagtige persondata (herunder retten til at få ufuldstændige persondata
fuldstændiggjort)
slette dine persondata i særlige tilfælde, hvis de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål,
hvortil de blev indsamlet eller behandlet
begrænse behandlingen af dine persondata, hvis:
o nøjagtigheden af persondataene bestrides
o behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletning af persondataene
o vi ikke længere skal bruge persondataene til de formål, hvortil de blev indsamlet, men de er
nødvendige til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af et retskrav.
bestride behandling, som vi har retfærdiggjort på grundlag af en legitim interesse
tilbagetrække dit samtykke til behandling, hvis det påberåbte retsgrundlag er samtykke
gøre indsigelse mod beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiske afgørelser (i det
omfang disse træffes)
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modtage en trykt kopi af dine persondata eller få en kopi overført til en tredjepartsdataansvarlig
til at modtage flere oplysninger om sikkerhedsforanstaltningerne ved overførsel af dine
persondata uden for EØS (hvis relevant)
til at indgive en klage til databeskyttelses‐/tilsynsmyndigheden angivet nedenfor.

Inden vi videregiver de persondata, som du har anmodet om, kan vi anmode om yderligere oplysninger
for at bekræfte din identitet og af sikkerhedsmæssige årsager.

Hvem kan jeg kontakte vedrørende mine rettigheder?
Dataansvarlig: Enheden, der bestemmer, hvorfor og hvordan dine persondata behandles, kaldes en
dataansvarlig. I forbindelse med rekrutteringsprocessen er det den Incyte‐organisation eller det
tilknyttede selskab, som du indsender din ansøgning til. En liste over alle Incyte‐selskaber er tilgængelig
på http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx. For Incyte‐organisationer eller tilknyttede
selskaber beliggende uden for EØS har Incyte valgt Incyte Biosciences, B.V., som sin juridiske
repræsentant.
Databeskyttelsesrådgiver hos Incyte: privacy@incyte.com
Databeskyttelsesmyndighed/tilsynsmyndighed: Databeskyttelsesmyndigheden/tilsynsmyndigheden for
behandlingen af dine persondata er myndigheden i landet, hvor Incyte‐organisationen eller det
tilknyttede selskab, hvortil du indsender din ansøgning, er beliggende, eller landet, som du bor eller
arbejder i. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontakter disse myndigheder her:
https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en.
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