Medarbejderfond for VKR Gruppen
– privatlivspolitik og Cookie information
Medarbejderfond for VKR Gruppen (herefter Medarbejderfonden), Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, CVRnr. 15983388 er ansvarlig for at indsamle, opbevare og behandle personoplysninger på ansøgere og
donationsmodtagere.
Formålet med behandling af persondata
Medarbejderfonden respekterer og beskytter dine persondata. Vi anvender dine persondata til at behandle ansøgninger og uddele donationer. Vi indsamler kun oplysninger, som vi modtager fra dig eller
fra de lokale indstillingsudvalg. Personoplysninger, som du overdrager til Medarbejderfonden vil blive
opbevaret i Medarbejderfondens elektroniske ansøgningssystem på en server inden for den Europæiske Union og vil blive behandlet i overensstemmelse med EU’s persondataregler.
Hvem har adgang til dine persondata?
Kun særligt betroede medarbejdere i Medarbejderfonden har adgang til dine personoplysninger. Disse
medarbejdere er Medarbejderfondens sekretariat og bestyrelse. Derudover har det lokale indstillingsudvalg for hvert enkelt selskab eller afdeling adgang til ansøgninger fra medarbejdere i det pågældende selskab eller den afdeling, som indstillingsudvalget repræsenterer.
De personoplysninger, som du har indsendt eller som Medarbejderfonden har indsamlet, vil ikke blive
overdraget til tredjeparter. I nogle tilfælde ønsker Medarbejderfonden at anvende et donationseksempel til en artikel. I sådanne tilfælde vil vi indhente særskilt samtykke fra donationsmodtageren.
Ret til at slette og korrigere dine persondata
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, som Medarbejderfonden har registreret om
dig, og til at få korrigeret eller slettet disse oplysninger. Du bedes rette henvendelse til fondens sekretariat på employee@vkr-holding.com i sådanne tilfælde.
Indstillingsudvalgenes medlemmer sletter ansøgninger 5 år efter, at de er indsendt til Medarbejderfondens sekretariat.
Hvis din ansøgning ikke imødekommes, sletter eller anonymiserer sekretariatet dine persondata 12
måneder efter afsendelse af afslagsskrivelse. Hvis din ansøgning imødekommes og du modtager en
donation, vil dine personlige oplysninger blive slettet eller anonymiseret 5 år herefter.
Cookie information
Vi placerer en cookie på din computer, når du besøger denne hjemmeside. Cookien bliver lagt, fordi vi
benytter Google Analytics til at skabe overblik over, hvor mange der besøger vores hjemmeside samt
hvordan siden bruges. Du kan læse mere om Google Analytics her: http://www.google.dk/analytics/.
Ændringer til Privatlivspolitik og Samtykke til dataanvendelse
Medarbejderfonden forbeholder sig ret til at ændre og opdatere denne Privatlivspolitik. Du kan til enhver tid finde den gældende politik på www.employeefoundation.com. Medarbejderfonden opfordrer
dig til jævnligt at læse vores Privatlivspolitik.
Kontaktinformation
Såfremt du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik er du velkommen til at kontakte Medarbejderfondens sekretariat på employee@vkr-holding.com.
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Denne Privatlivspolitik blev opdateret den 30. maj 2017.
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