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Insuco’s Persondatahåndtering

Den 25. maj 2018 trådte GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i Danmark. GDPR er de regler
som gælder for behandling og opbevaring af data, der indeholder personoplysning.
I Insuco behandles ingen personfølsomme data, så som oplysning om race, religion, politiske overbevisning,
seksualitet m.m., men udelukkende generelle persondata.
Insuco opbevarer kun personoplysninger elektronisk med krypteret adgangsrettigheder og gemmer
følgende oplysninger:





For uopfordrede tilsendte CV fra potentielle nye medarbejdere gemmes de i optil 1/2 år.
For ansatte, samt nuværende og fremtidige leverandørkonsulenter gemmes CV, der har være
benyttet i projekter i optil 5 år efter projektets afslutning. Jf. erstatningsansvaret på 5 år.
Mail og anden korrespondance med aktive privatpersoner, leverandører og kunder gemmes så
længe korrespondancen har relevans.
Mail og anden korrespondance med inaktive leverandører og kunder gemmes i op til 5 år.

Persondataene som Insuco behandler stammer fra leverandører, kunder, og nuværende, samt potentielle
fremtidige ansatte.

Følgende persondata indsamles og behandles:
Persondataene modtages enten via kontraktindgåelse, faktura, mail eller ved personlig kontakt.
Ved kontraktindgåelse med leverandører registreres og behandles følgende:
 CV for konsulenter, der bidrager i Insuco projekter.
 Kontaktinformationer: E‐mail, telefon nummer, navn, adresse.
 Fakturaoplysning (bankoplysninger).

For Insuco’s kunder registreres:
 Kontaktinformationer: kontaktpersoners E‐mail og telefon nummer, samt virksomhedens generelle
kontaktinformationer (EAN, CVR, adresse).

For private personer registreres:
 Mail med kontaktinformationer.
 Tilsendte CV
 Ansattes ansættelseskontrakter, kontaktoplysning og CV.

Insuco behandler leverandørinformationer for at kunne varetage betalinger, samt identificere og benytte
eksterne konsulenter i Insuco’s projekter. CV fra leverandører kan videregives til Insuco’s kunder ved
kontraktindgåelse på nye projekter. Insuco vil modtage en kvittering for udleveringen af dit CV. Du vil få
besked, hvis dit CV bliver videregivet i forbindelse med nye projekter.

Dine rettigheder:




Du har til en hver tid ret til at vide, hvilke personlige informationer Insuco har om dig.
Du har til en hver tid ret til at anmode om at få rettet eller slettet de personlige oplysninger Insuco
har om dig, dog har Insuco ret til at gemme data jf. erstatningskravet på 5 år ifm. udførte projekter.
Du har til en hver tid ret til af nægte at Insuco videregiver dine personlige informationer til 3. part
(ifm. korrespondance og kontraktindgåelse på nye projekter).

