INCYTE INTEGRITETSMEDDELANDE
ARBETSSÖKANDE
EUROPEISKA UNIONEN
Vi använder detta integritetsmeddelande för att berätta för dig vilka personuppgifter vi samlar in från
dig och vad vi gör med dem när du ansöker om ett jobb hos Incyte. Vi använder också detta
integritetsmeddelande för att berätta för dig vilka ytterligare personuppgifter vi samlar in och hur vi
använder dem om din ansökan resulterar i en anställning hos oss.
När vi samlar in dina personuppgifter:
 vidtar eller kräver vi lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder (som till exempel
multifaktorautentisering av lösenord, kryptering, åtkomstbegränsning osv.) för att skydda dina
personuppgifter mot missbruk eller obehörig ändring, förlust eller åtkomst,
 samlar vi in och använder dina personuppgifter för endast det eller de ändamål som vi samlar in
dem för,
 samlar vi endast in personuppgifter som vi behöver, samt
 håller vi dina personuppgifter uppdaterade och ser till att de är korrekta.
Detta integritetsmeddelande ändrades den 1 augusti 2019.

Vilka personuppgifter samlar vi in och använder?
1) Kandidater
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:
 Dina personuppgifter – exempelvis ditt namn, din nationalitet, ditt medborgarskap, dina
personliga kontaktuppgifter (t.ex. hemadress, telefonnummer, e‐post) och nuvarande roll
 Kvalifikationer – utbildning (intyg, diplom, examen), yrkeserfarenhet, talade språk,
kompetenser och färdigheter
 Status rörande immigration‐ eller rätt att arbeta – laglig möjlighet att arbeta på en viss plats
 Utvärderingsdata – till exempel intervjuanteckningar eller testresultat
 Gransknings‐ och kontrollinformation – t.ex. referenser
 Andra personuppgifter som du lämnar till Incytes personal vid ansöknings‐ eller
intervjuprocessen, oavsett om detta är verbalt eller i skriftlig form, inklusive i synnerhet all
annan information som du lämnar ut på ett CV, och
 Informella uppgifter, inklusive opinionsdata, som genererats under ansöknings‐ eller
intervjuprocessen.
 Vi samlar in dessa personuppgifter för att:
 Utvärdera din lämplighet och fallenhet för potentiell anställning hos oss
 Boka och genomföra intervjuer och tester, och
 Välja en sökande att anställa.
 Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ingå ett anställningsavtal med dig om du är den
utvalda kandidaten.
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Vi kommer också att behandla dina personuppgifter om du samtycker till att vi behåller dem
längre om din ansökan inte resulterar i en anställning, men du vill att vi automatiskt överväger
dig för andra jobb som kommer att bli tillgängliga i framtiden. Vi kommer att fråga dig om du vill
göra detta när du först ansöker hos oss, och vi kommer bara att behålla dem så länge lagen
anger att vi kan eller måste göra detta, vilket vi förklarar nedan.

2) Sökanden som resulterar i anställning
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter, men endast enligt behov, vad som är
tillåtet, eller krävs enligt gällande lag:
 Dina personuppgifter – födelsedatum, kön.
 Uppgift om immigration eller rätt att arbeta – personnummer, visum eller arbetstillstånd,
och
 Gransknings‐ och kontrollinformation – födelseintyg, körkort, bakgrundskontroller (inklusive
av offentligt tillgänglig information och allmänna sociala mediaprofiler), utlämnande av
belastningsregister.
 Vi samlar in dessa personuppgifter för att:
 Granska din behörighet att arbeta
 Få tillgång till belastningsregister (där så är tillåtet enligt lokal lagstiftning), och
 Ingå ett anställningsavtal med dig.
 Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ingå ett anställningsavtal med dig och ge dig
förmåner, etc. Vi berättar mer om hur dina personuppgifter kommer att användas i rollen som
en anställd när vi arbetar med dig i samband med företagets onboardingprocess.

Behöver du uppge dina personuppgifter till oss?
Du behöver inte lämna ut några personuppgifter, men vi behöver samla in viss information från dig för
att du ska kunna ansöka om ett jobb hos oss. Alla personuppgifter som du delar med oss är på frivillig
basis, i rollen som jobbsökande hos Incyte eller hos ett dotterbolag till Incyte, eller i samband med
ingående av avtal om din ansökan resulterar i anställning.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Automatiserat beslutsfattande och profilering: detta innebär ett beslut som fattas uteslutande på
grundval av automatisk behandling av dina personuppgifter, med hjälp av en programvarukod eller
algoritm som inte kräver personlig kontakt, som har rättsliga följder för dig eller betydande grad
påverkar dig. Vi gör ibland, men inte alltid, detta för att screena din ansökan om du inte uppfyller vissa
objektiva kriterier som krävs för jobbet och som förklaras i arbetsbeskrivningen, såsom erfarenhet,
kvalifikationer, utbildning, erfarenhet inom branschen. Vi kan använda den istället för att poängsätta
(profilera) din ansökan. Om vi gör något av dessa, kommer du att ombes att svara på några frågor inför
screeningen när du fyller i ansökan på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att vi använder dina
svar på detta sätt, och du kan be att en person tittar på din ansökan i stället för‐ eller i tillägg till detta.
För att göra detta, vänligen kontakta Incytes dataskyddsombud med hjälp av kontaktinformationen som
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anges nedan. Vi kommer att berätta för dig om vi använder profilering på något annat sätt, innan vi gör
detta.

Källor till personuppgifter
Du tillhandahåller de flesta personuppgifter som vi behandlar när du fyller i ansökan på vår webbplats
för rekrytering, men ibland får vi vissa av dina personuppgifter från ett rekryteringsföretag, kooptation,
professionella sociala nätverk, från en aktuell anställd som referens, eller genom att korrespondera med
dig direkt via post eller e‐post. Under rekryteringsprocessen kan vi också begära referenser från tredje
part, exempelvis referenser som du tillhandahåller, och vi kan också utföra screening‐ och
kontrollprocesser med hjälp av tredje parts‐källor för att få reda på om du enligt lag har rätt att arbeta
hos oss.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Incyte delar dina personuppgifter med:


Andra företag inom den globala Incyte‐koncernen, oavsett var de är belägna (en förteckning
över alla Incyte‐företag finns under: http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx) för
att fatta beslut om din ansökan eller, om du gett ditt samtycke, för framtida tjänster. Inom
Incyte kan dina personuppgifter ges tillgång‐ eller lämnas ut internt enligt behov till ansvarig
chef för den sökta tjänsten och andra relevanta kollegor som ansvarar för hantering och
beslutsfattande i samband med din potentiella anställning hos Incyte.



Tredje parter som hjälper till med vår rekrytering och, för sökanden som resulterar i anställning,
våra anställnings‐ och integreringsaktiviteter. Dessa tredje parter kan få tillgång till eller endast
vara värd för dina personuppgifter eller vid support och underhåll av våra rekryteringssystem.
Incyte förväntar sig att dessa tredje parter behandlar personuppgifter som lämnas ut till dem i
enlighet med gällande lag, inklusive med avseende på datasekretess och säkerhet. Denna
behandling på uppdrag av Incyte kommer också att utföras i enlighet med kontraktsförpliktelser
mellan Incyte och dess tjänsteleverantör.



Tredje parter, såsom statliga myndigheter, tillsynsorgan eller offentliga myndigheter, men
endast när de kräver att vi gör det.

Var används och lagras dina personuppgifter?
Vi överför dina personuppgifter till andra länder utanför EU.
Exempelvis kommer dina personuppgifter att överföras till Schweiz, ett land som anses tillhandahålla ett
adekvat skydd för personuppgifter (ytterligare information finns på http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
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2.
Till Incyte‐företag inom USA. Vi förlitar oss på Privacy Shield för dessa överföringar.
Överföringar som görs i enlighet med certifiering enligt Privacy Shield anses tillhandahålla ett
adekvat skydd för personuppgifter (information för EU‐USA och Storbritannien‐USA finns på
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN och
information för Schweiz‐USA finns på
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media‐releases.msg‐id‐65210.html).
3.
Till länder där skyddet för personuppgifter inte har fastställts som adekvat av EU: dessa
länder omfattar USA (om mottagaren inte omfattas av Privacy Shield), Storbritannien, Indien
och Kina. I dessa fall kommer vi att se till att alla mottagare av dina personuppgifter är bundna
av EU‐kommissionens standardavtalsklausuler eller motsvarande kontrakt som säkerställer
skyddet för dina personuppgifter enligt EU:s regler för dataskydd.

Hur länge används och lagras dina personuppgifter?
Incyte använder och bevarar dina personuppgifter så länge som behövs för administrering av
rekryteringsprocessen eller, avseendesökande som resulterar i anställning, för att ingå ett
anställningsavtal. Som utgångspunkt bevarar vi sökandes personuppgifter så lång tid som krävs för att
uppfylla de ändamål vi angav när personuppgifterna samlades in, som vi har fastställt är två år. I vissa
fall är vi skyldiga enligt lag att bevara särskilda register under en angiven tidsperiod, eller så har vi rätt
att bevara de särskilda registren under en viss tid, inklusive efter att rekryteringsprocessen har avslutats
(som vi anser är då perioden för provanställning har avslutats för aktuell sökande som resulterat i en
anställning):




I Nederländerna – 4 veckor
I Portugal – 5 år
I Tyskland – 6 månader

Vi använder det land där den tjänst som du skickar din ansökan till utgår från, för att fastställa
bevarandeperioden.
I vissa fall kan vi också behålla dina personuppgifter för att hantera frågor eller tvister som kan uppstå
från tid till annan, men vi kommer att ge dig ytterligare information om vi gör detta.

Vilka rättigheter har du?
Du har ett antal rättigheter som gäller för vår användning av dina personuppgifter. Tillgången till vissa av
dessa rättigheter beror på vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter och dina rättigheter
kan också vara föremål för vissa villkor och begränsningar. Du kan ha rätt:



att få åtkomst till dina personuppgifter tillsammans med information om hur och på vilka
grunder dessa personuppgifter behandlas,
att rätta felaktiga personuppgifter (inklusive rätten att få ofullständiga personuppgifter
kompletterade),
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att radera dina personuppgifter under begränsade omständigheter då de inte längre är
nödvändiga för de ändamål som de samlades in eller behandlades för,
att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om:
o personuppgifternas riktighet ifrågasätts,
o behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering av personuppgifterna,
o vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som de samlades in för, men de
krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,
att invända motbehandlingen som vi har rättfärdigat på grundval av ett berättigat intresse,
ta tillbaka ditt samtycke till behandling där den rättsliga grunden sker med stöd av ditt
samtycke,
att göra invändningar mot beslut som är helt baserade på automatiserad behandling (i den
utsträckning sådana beslut fattas),
att få en portabel kopia av dina personuppgifter eller få en kopia överförd till en extern
personuppgiftsansvarig,
att få mer information om skyddsåtgärder enligt vilka dina personuppgifter överförs utanför EES
(om relevant); eller,
att lämna in ett klagomål till den dataskydds‐/tillsynsmyndighet som anges nedan.

Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål, innan
de begärda personuppgifterna lämnas ut till dig.

Vem kan du kontakta gällande dina rättigheter?
Personuppgiftsansvarig: Enheten som bestämmer varför och hur dina personuppgifter behandlas kallas
en personuppgiftsansvarig. För rekryteringsverksamheten är detta Incyte‐organisationen eller
dotterbolaget till vilken du skickar in din ansökan. En lista över alla Incyte‐företag finns på
http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx. Incyte har valt Incyte Biosciences, B.V. som sin
rättsliga företrädare för Incyte‐organisationer eller dotterbolag utanför EES.
Dataskyddsombud hos Incyte: privacy@incyte.com
Dataskydds‐/tillsynsmyndighet: Dataskyddsmyndigheten/tillsynsmyndigheten för behandlingen av dina
personuppgifter är myndigheten i det land där Incyte‐företaget eller dess dotterbolag, till vilket du
skickar in din ansökan, är beläget, eller det land där du bor eller arbetar. Ytterligare information om hur
du kontaktar dessa myndigheter finns på https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en.
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