BILAG 4
Information om behandling af indgivne personoplysninger i tilbud i forbindelse
med tilbudsindhentningen
Dataansvarlig
Styrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages i forbindelse med
tilbudsindhentningen.
Kontaktoplysninger til styrelsen: Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), Carl
Jacobsens Vej 39, 2500 Valby eller e-mail: siri@siri.dk.

Databeskyttelsesrådgiveren
Hvis der er spørgsmål til vores behandling af indgivne personoplysninger, kan vores
databeskyttelsesrådgiver kontaktes hos: Styrelsen for International Rekruttering og Integration, e-mail:
dpo@siri.dk

Formål og retsgrundlag
De personoplysninger, som i forbindelse med tilbudsindhentningen gives til SIRI, indsamles til brug for
vurdering af tilbuddet med henblik på eventuel tildeling af opgave samt indgåelse af kontrakt mellem jeres
virksomhed og styrelsen.
Retsgrundlaget for behandlingen af de indgivne personoplysninger er følgende:
-

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om opfyldelse af en kontrakt, som den
registrerede er part i.

De oplysninger, som I giver eller har givet i forbindelse med tilbuddet, vil blive registreret i vores
journalsystemer.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om jeres virksomhed
Almindelige personoplysninger, det kan fx være oplysninger om navn, stilling og øvrige oplysninger fra de til
opgaven allokerede medarbejderes CV.

Vi kan videregive de indgivne personoplysninger
Videregivelse sker, når det er nødvendigt for styrelsens opgavevaretagelse, herunder når det følger af
lovgivningen, at styrelsen skal videregive oplysningerne.

Hvorfra stammer oplysningerne om jeres virksomhed?
Styrelsen behandler kun de oplysninger om jeres virksomhed, som I selv har indgivet. Vi behandler også
oplysninger, som I eventuelt giver til sagen senere.

Opbevaring af oplysninger

Styrelsen opbevarer jeres personoplysninger i udbudsperioden, samt efter eventuel kontraktindgåelse.
Efter eventuel kontrakts udløb opbevares oplysningerne så længe, der er et administrativt behov eller krav
til opbevaring og dokumentation i lovgivningen, herunder arkivreglerne.

Rettigheder
Ifølge databeskyttelsesforordningen har I en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om jer:
Ret til at få at vide hvilke oplysninger vi behandler om jeres virksomhed
I kan bede om indsigt i, dvs. få at vide, hvilke oplysninger vi behandler om jeres virksomhed. Hvis I
beder om indsigt i dine oplysninger, vil jeres ansøgning blive behandlet efter
databeskyttelsesforordningens regler. Findes der andre regler, som giver jer en bedre ret, vil vi også
behandle jeres anmodning om indsigt efter de regler, fx forvaltningslovens regler om aktindsigt.
Ret til berigtigelse (rettelse) og ret til sletning
I kan bede om at få rettet oplysninger om jeres virksomhed, som I mener, er urigtige. I særlige
tilfælde har I også ret til at få slettet oplysninger om jer. Oplysninger vil dog som udgangspunkt kun
kunne slettes, hvis de er journalført på en forkert sag eller ikke er nødvendige for sagsbehandlingen,
da SIRI er underlagt notatpligt og journaliseringspligt efter offentlighedsloven.
Ret til begrænsning af behandling
I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger begrænset. Hvis I har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring –
med jeres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
I har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger.
I kan læse mere om rettighederne i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på
www.datatilsynet.dk. Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte styrelsen.

Klage til Datatilsynet
I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, vi behandler jeres
personoplysninger på. I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

