PRIVATLIVSPOLITIK
CAPIDEA MANAGEMENT III APS

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Capidea Management III ApS (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.
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DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Capidea Management III ApS
39144735
Store Kongensgade 118, 1. th
DK-1264 København K
+45 3338 6800
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BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Kategorier af
personoplysninger

Kilder

Behandlingsgrundlag

Modtagere

Opbevaring

a)

Vi behandler alene
”almindelige
personoplysninger om dig.

Vi
indsamler
oplysninger
fra
følgende kilder:

Vi kan dele dine
personoplysninger med:

F.eks.:




Vi
behandler
dine
personoplysninger
som
beskrevet ovenfor baseret på
følgende
behandlingsgrundlag

Vi vil opbevare personoplysninger så
længe det er nødvendigt til de formål, der
er nævnt. For C.Vere og jobansøgninger
vil dette konkret sige 5 år.

Samarbejde:
Personoplysninger anvendes
til at vurdere mulighederne
for et eventuelt samarbejde
mellem os og dig. Dette kunne
f.eks. være i form af
ansættelse, konsulentbistand,
bestyrelsesarbejde,
medejerskab m.v. hos os eller
i et af vores nuværende eller
fremtidige porteføljeselskaber






Navn, adresse, email,
telefonnummer,
Ansættelseshistorik,
uddannelsesmæssig
baggrund, CV, fødselsdato,
CPR-nummer



Direkte fra dig
Tidligere
arbejdsgivere,
samarbejdspartnere, kollegaer og
andet netværk
Online kilder f.eks.
sociale medier, der




Artikel 6.1.a (samtykke)
Artikel 6.1.b (nødvendig
af hensyn til opfyldelse
af en kontrakt, som du
er part i)





Capidea-fondenes
nuværende og
potentielt fremtidige
porteføljeselskaber
Capidea-fondens
samrbejdspartnere i
form af rådgivere,
bestyrelsesmedlemm
er, Advisory Board-

b)

Markedsføring:
Personoplysninger anvendes
til
markedsføringsmæssige
formål, herunder at målrette
vores kommunikation med dig
på
baggrund
af
dine
interesse- og fokusområder
samt sende dig relevant
markedsføring i form af bl.a.
nyhedsbreve.



er
offentligt
tilgængelige
Offentlige
myndigheder
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Artikel 6.1.c (nødvendig
for
at
Capidea
Management III ApS
kan overholde sine
retlig forpligtelser.
Artikel 6.1.f (Nødvendig
for
forfølgelsen
af
legitime interesse for
Capidea Management
III ApS])
Artikel 9.2.b (nødvendig
for det formål at
overholde
arbejds-,
sundhedsog
socialretlige
forpligtelser)
Artikel 9.2.f (nødvendig
for at retskrav kan
fastlægges,
gøres
gældende
eller
forsvares)
Artikel 9.2.g (nødvendig
af hensyn til væsentlige
samfundsinteresser på
grundlag af EU-retten
eller medlemsstaternes
nationale ret)



medlemmer,
Capidea-fondenes
investorerer
Leverandører,
herunder ITleverandører,
support,
vareleverandører og
finansielle
institutioner, som vi
samarbejder med for
at assistere vores
virksomhed

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:


Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.



Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
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Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring



Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke
have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.



Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).



Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en email til: unj@capidea.dk, hvori du anmoder om berigtigelsen eller sletningen af personoplysningerne.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 25. maj 2018
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