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Polityka prywatności dla kandydatów w bazie danych Scan Con Group A/S 

w związku ze swoją działalnością rekrutacyjną/pracy tymczasowej, Scan Con Group A / S, umożliwia 

zainteresowanym  kandydatom, poprzez swoją stronę internetową, bądź też manualnie przez indywidualne 

zgłoszenie/zapytanie, telefonicznie lub e-mailowo, utworzenie CV w swojej bazie danych. Po tym działaniu, 

gdy kandydat sam przekazuje lub wprowadza swoje dane, są one traktowane jak dane osobowe. Przeczytaj 

więcej o naszej polityce prywatności tutaj. 

Ważność 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy profili kandydatów utworzonych w naszej bazie danych CV za 

pośrednictwem scan-con.dk oraz kandydatów dodanych manualnie przez pracownika Scan Group A / S. 

Polityka prywatności może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Po każdej zmianie, 

najnowsza wersja pojawi się pod profilem kandydata na stronie scan-con.dk lub też będzie ją można 

zweryfikować, kontaktując się ze Scan Con Group A / S. 

Podmiot Odpowiedzialny: 

Scan Con Group A/S 

Nykøbingvej 64 

DK-4840 Nr. Alslev 

Telephone: +45 32820000  

E-mail: info@scan-con.dk 

Kategorie danych osobowych 

W momencie, gdy kandydat tworzy swoje CV poprzez scan-con.dk, bądź też gdy jest tworzone manualnie w  

bazie danych Scan Con Group, gromadzone i przetwarzane są następujące informacje : imię i nazwisko, 

dane kontaktowe, data urodzenia, kraj, wykształcenie, kompetencje, umiejętności językowe, adres IP oraz 

zdjęcie profilowe. Wprowadzanie transkrypcji edukacyjnych i certyfikatów, może oznaczać, że numer CPR 

kandydata zostanie pobrany z tych dokumentów. W przypadku kandydatów zatrudnionych przez Scan Con, 

gromadzone i przetwarzane są  informacje niezbędne do spełnienia wymogów prawnych i zobowiązań 

umownych. 

Cel gromadzenia danych osobowych 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne aby Scan Con Group A / S, mogło oferować 

kandydatom ze swojej bazy danych, odpowiednie oferty pracy i zatrudnienie w Scan Con Group A / S, 

firmach przynależnych lub naszym partnerom i klientom zarówno w UE, jak i poza nią. W celu dobrania 

odpowiednich kandydatów do poszczególnych ofert pracy, Scan Con Group A / S gromadzi dane dotyczące 

wykształcenie kandydata, kompetencji zawodowych oraz umiejętności  językowych. 

Dane kontaktowe są wykorzystywane do kontaktu w sprawie konkretnej oferty pracy, który zazwyczaj 

odbywa się drogą telefoniczną, SMSową lub e-mailową. 

Podstawy do gromadzenia I przetwarzania danych osobowych 

Wszelkie informacje są gromadzone i przetwarzane na podstawie zgody kandydata, która jest dostarczana 

drogą elektroniczną podczas tworzenia CV w bazie danych. W przypadku, gdy kandydat nie jest w stanie 

udzielić zgody drogą elektroniczną za pośrednictwem scan-con.dk, zgoda jest udzielana za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, SMS lub ustnie i tylko w przypadku, gdy ograniczenia techniczne uniemożliwiają 

wyrażanie zgody w jakikolwiek inny sposób.  
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Dla kandydatów z bazy danych CV, zatrudnionych w Scan Con Group A / S i przynależnych firmach, dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie zobowiązania umownego między kandydatem, a Scan Con Group 

A/S. 

Okres przechowywania 

Jeśli dane osobowe nie są przechowywane i przetwarzane na innych zasadach niż podane, informacje są 

usuwane na żądanie lub przechowywane maksymalnie do 60 miesięcy od ostatniej aktywności, w tym 

logowania do "Mój profil", korespondencji e-mailowej lub jakiegokolwiek innego kontaktu między 

kandydatem, a Scan Con Group A / S. 

Przekazywanie informacji 

Scan Con Group A / S przekazuje informacje jedynie do pewnego stopnia i tylko wtedy, gdy kandydat 

dostarczy pisemną lub ustną zgodę, do Scan Con Group A / S 'przynależnych firm i partnerów oraz klientów, 

również spoza UE. Informacje przekazywane są wyłącznie w celu ich gromadzenia i przetwarzenia, i tylko w 

zakresie, istotnym dla potencjalnejgo stanowiska pracy. Ponadto, lecz jedynie w przypadku uzasadnionego 

celu,  informacje w formie bezosobowej, mogą zostać przekazane bez zgody kandydata. Zwykle obejmuje to 

edukację, kraj pochodzenia oraz kompetencje zawodowe. 

Bezpieczeństwo 

Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki techniczne i organizacyjne, mające na celu przeciwdziałanie utracie, 

rozpowszechnianiu, zmianie lub pozyskaniu przez osoby trzecie, nadużyciu lub jakiemukolwiek innemu 

przetwarzaniu danych osobowych niezgodnym z ustawą. Wszystkie dane osobowe przechowywane przez 

Scan Con Group A / S są przechowywane na serwerach w Danii, gdzie ruch tam i z powrotem ze scan-con.dk 

oraz wiadomości e-mail są zenkryptowane. Dostęp kandydata do "Mój profil" działa poprzez nazwę 

użytkownika (adres e-mail) oraz hasło indywidualne. 

Prawa kandydata 

Kandydat może w dowolnym momencie zweryfikować, która część jego informacji jest przetwarzana, a 

także poprosić o korektę nieprawidłowych informacji. Może to zrobić za pomocą "Mojego profilu" na scan-

con.dk lub na bezpośrednią prośbę do Scan Con Group A / S. Kandydat może również w dowolnym czasie 

wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych i wycofać swoją zgodę. W związku z 

prawem kandydata do przenoszenia danych, na jego prośbę,  dane osobowe mogą zostać eksportowane do 

pliku CSV. Wszelkie wnioski dotyczące tych praw należy kierować na adres info@scan-con.dk lub 

telefonicznie: +4532820000. W celu złożenia skargi w kwestii przechowywania i przetwarzania danych 

osobowych, kandydat, może skierować ją do krajowego organu nadzoru. 


