Privatlivspolitik for Certificering, Rambøll
Version: februar 2021
I forbindelse med forespørgsel og certificering af statikere indsamler og behandler Rambøll Danmark A/S
(”Certificering, Rambøll”) som dataansvarlig en række personoplysninger om personer, der ansøger om
certificering som statikere. I denne privatlivspolitik beskriver vi en række forhold omkring vores
behandling af personoplysninger.

1.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger:

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger
Personer, der forespørger og ansøger om at blive
certificeret som statikere.

Almindelige kategorier af personoplysninger
Navn, adresse, e-mailadresse, tlf.nr., uddannelse,
erhvervserfaring, stilling og oplysninger om hvor
du er ansat.
Følsomme oplysninger
• CPR-nummer
eller
tilsvarende
identifikationsnummer.

nationalt

• Oplysninger om særlige behov hos ansøger.
• Helbredsoplysninger, hvis den certificerede
oplyser om sygdom, som årsag til manglende
opfyldelse af betingelserne for certificering er til
stede.
Vi behandler personoplysninger til disse formål:
•
Vurdering af ansøgeres kvalifikationer og egenskaber i forbindelse med at kunne blive certificeret
som statikere, herunder re-certificering
•
Verificering af om der skal tages hensyn til særlige behov hos ansøger
•
Løbende kontrol af om den certificerede statiker lever op til betingelserne for certificering
•
Løbende kommunikation med ansøger/den certificerede statiker samt foretage eventuelle
registreringer i myndigheders digitale serviceløsninger
•
Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning) og andre legitime
formål, herunder:
- overholder af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for
behandlingen og dokumentation,
- iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
- undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
myndigheder,
- håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre,
- håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder,
- håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter,
- at det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
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2.

KILDER

Personoplysninger indsamles direkte fra dig.

3.

DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger
Oplysninger baseret på samtykke

Vi indsamler og behandler følgende på baggrund af dit samtykke
(hvis afgivet):
•

CPR-nummer (af hensyn til entydigt at kunne identificere dig)

jf. artikel 6.1.a i databeskyttelsesforordningen, jf. § 11.2.2 og 4 i
databeskyttelsesloven.
Øvrige oplysninger

Personoplysninger i øvrigt, som beskrevet ovenfor, indsamler og
behandler vi på følgende behandlingsgrundlag i databeskyttelsesforordningen:
•
•
•

4.

Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til at opfylde en aftale med
dig)
Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af legitime interesser
for Certificering, Rambøll)
Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares)

FRIVILLIGHED

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt.
Konsekvensen af, at du ikke giver personoplysningerne ovenfor, er at vi ikke kan vurdere dig i forhold
til, om du kan blive certificeret som statiker/opnå re-certificering.

5.

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte
formål. Opbevaringsperioden vil højst være 5 år efter at kundeforholdet er ophørt, hvorefter
personoplysningerne slettes.

6.

FORTROLIGHED

Vi behandler personoplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjemand.
Dette kan dog ske f.eks. til myndigheder.

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Certificering,
Rambøll med drift af virksomheden.
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Rambøll forbeholder sig dog ret til at oplyse navn og certificeringsklasse og status for certificeringen på
vores hjemmeside.

7.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder (på de vilkår og med de undtagelser, der følger af lovgivningen):
•
•
•
•
•

•
•

Retten til indsigt i personoplysningerne
Retten til at få ændret ukorrekte og misvisende personoplysninger
Retten til at blive glemt
Retten til at få begrænset behandlingen af personoplysninger
Retten til at tilbagekalde dit samtykke (hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret
på dit samtykke). Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen
foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Retten til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (hvor behandling er baseret
på legitime interesser)

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse
mere herom samt finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder,
er du velkommen til at kontakte os:
Rambøll Danmark A/S
CVR-nr.: 35128417
Hannemanns Allé 53
2300 København S
E-mail: statikcertificering@ramboll.dk

Side 3 af 3
RSCMS-141-003-DA Privatlivspolitik, version 1.0, dateret 2019-10-04

