
 

 

Databeskyttelseserklæring for Elanco-ansøgere 

Sidst opdateret: Januar 2021 

Elanco Animal Health Inc., og dets tilknyttede selskaber (“Elanco”), bruger personoplysninger, som du 
indsender i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring for ansøgere (“erklæring”). Ved at 
indsende min ansøgning og/eller tilvejebringe personoplysninger forstår jeg, at de oplysninger, som jeg 
tilvejebringer, vil blive overført til USA og også kan blive overført til yderligere lande, andet end mit 
bopælsland, med henblik på at komme i betragtning til ansættelse. Jeg forstår også, at jeg til enhver tid 
kan udøve mine individuelle rettigheder som beskrevet i denne erklæring.  

Elanco Animal Health Inc., og dets tilknyttede selskaber (“Elanco”), værdsætter din tillid og har forpligtet 
sig til ansvarlig administration, brug og beskyttelse af personoplysninger. Når du opretter og udfylder din 
ansøgning, kan Elanco indsamle eller vil indsamle oplysninger om dig, dit potentielle forhold til Elanco 
eller din tidligere erhvervserfaring. Elanco betegner sådanne oplysninger som “personoplysninger”. 

Denne erklæring beskriver Elancos praksisser i forbindelse med de personoplysninger, der kan 
indsamles, enten via dette websted eller på andre måder i forbindelse med din ansøgning om 
ansættelse hos Elanco.  

Indsamling af oplysninger 

Oplysninger, som du tilvejebringer 

Elanco kan indsamle følgende oplysninger fra dig i forbindelse med din ansøgning: 

• navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger 
• brugernavn og adgangskode for at formidle din ansøgning 
• arbejdstilladelsesstatus 
• CV, følgebrev, tidligere erhvervserfaring og uddannelsesoplysninger 
• færdigheder og evner 
• faglige og andre arbejdsrelaterede licenser, tilladelser og certificeringer 
• oplysninger vedrørende jobreferencer 
• eventuelle andre oplysninger, som du vælger at tilvejebringe for Elanco (såsom, men ikke 

begrænset til, ansættelsespræferencer, villighed til at flytte, aktuel og ønsket løn, 
erhvervsmæssige kvalifikationer eller faglige medlemskaber) 

Elanco beder dig om at undlade at indsende oplysninger, der kan betegnes som følsomme oplysninger i 
henhold til gældende lovgivning, undtagen hvor sådanne oplysninger er påkrævet eller tilladt ved lov. 
Dette omfatter oplysninger om biometriske, medicinske eller helbredsmæssige forhold, genetiske data, 
race, etnicitet, kønsidentitet, seksuelle praksisser eller seksuel orientering, religiøse, filosofiske eller 
ideologiske overbevisninger, politiske holdninger, fagforeningsmedlemskab, herunder synspunkter og 
aktiviteter, oplysninger om sociale sikringsforanstaltninger og administrative eller strafferetlige sager og 
sanktioner. Følsomme personoplysninger kan kræve et ekstra beskyttelsesniveau eller større omhu. 
Følsomme personoplysninger omfatter særlige kategorier af oplysninger som defineret i den generelle 
forordning om databeskyttelse. 



 

 

Til tider kan de personoplysninger, som du forsyner Elanco med, herunder dine 
uddannelsesoptegnelser, omfatte de oplysninger, der henvises til i det foregående afsnit. Hvis det er 
tilfældet, giver du udtrykkeligt Elanco tilladelse til at håndtere oplysningerne med henblik på din 
jobansøgning. 

Eventuelle oplysninger, som du indsender via dette websted, skal være sandfærdige, fuldstændige og 
ikke vildledende. Indsendelse af unøjagtige, ufuldstændige eller vildledende oplysninger kan føre til 
afvisning af din ansøgning under ansøgningsprocessen eller disciplinære foranstaltninger, herunder 
øjeblikkelig afskedigelse, hvis du er nuværende Elanco-medarbejder. Derudover er det dit ansvar at 
sikre, at de oplysninger, som du indsender, ikke overtræder eventuel tredjeparts rettigheder. 

Hvis du forsyner Elanco med personoplysninger om en jobreference eller eventuel anden enkeltperson 
som en del af din ansøgning, er det dit ansvar at sikre, at du har ret til at forsyne Elanco med de 
pågældende oplysninger. 

 Oplysninger fra andre kilder 

Elanco kan indhente oplysninger om dig fra dine jobreferencer eller fra et baggrundstjek i forbindelse 
med din ansøgning, som tilladt ved gældende lovgivning. Elanco kan også indsamle “andre oplysninger”, 
som generelt ikke afslører din specifikke identitet eller ikke direkte vedrører en enkeltperson. I det 
omfang, at andre oplysninger afslører din specifikke identitet eller vedrører en enkeltperson, behandler 
vi andre oplysninger som personoplysninger. Andre oplysninger omfatter: 

• browser- og enhedsoplysninger 
• oplysninger om app-brug 
• oplysninger indsamlet via cookies, pixel-tags og andre teknologier 
• demografiske oplysninger og andre oplysninger tilvejebragt af dig 
• aggregerede oplysninger 

 Brug og videregivelse af oplysninger 

Elanco indsamler og behandler oplysninger om dig af følgende årsager: 

• fordi du frivilligt tilvejebringer disse oplysninger 
• fordi disse oplysninger er nødvendige for at træffe foranstaltninger, efter din anmodning herom, 

inden indgåelse af ansættelseskontrakt 
• fordi disse oplysninger er vigtige for Elanco, og Elanco har en specifik legitim interesse ved lov i 

at behandle dem 
• for at overholde en juridisk forpligtelse 
• hvis det er nødvendigt for at beskytte eventuel persons vitale interesser 

Hvis behandlingen vedrører oplysninger, som du frivilligt forsynede Elanco med, eller behandlingen er 
baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at trække dit 
samtykke tilbage, bedes du kontakte Privacy@ElancoAH.com.  

De oplysninger, som du indsender via dette websted, bruges til Elancos globale rekrutterings-, 
administrations- og planlægningsformål, som tilladt ved gældende lovgivning, herunder: 
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• til at behandle din ansøgning 
• til at vurdere dine evner og kvalifikationer i forbindelse med et job 
• til at kontrollere jobreferencer 
• til at svare på dine henvendelser og kommunikere med dig om din ansøgning, og til at sende dig 

oplysninger vedrørende dette websted og ændringer til Elancos vilkår og politikker 
• til at overholde eller overvåge overholdelse af eventuelle gældende love eller forordninger 
• til at udføre baggrundstjek, som relevant, hvis Elanco tilbyder dig en stilling 
• til at bevare Elancos andre legitime interesser, for eksempel, til Elancos administrative formål, 

samlet ledelsesrapportering, intern undervisning, og som generelt påkrævet for at udføre 
forretningsaktiviteter hos Elanco 

Oplysningerne om dig føjes til Elancos ansøgerdatabase og kan bruges til at overveje dig i forbindelse 
med andre muligheder hos Elanco end dem, du ansøger om. Hvis du ikke ønsker, at Elanco gør dette, 
bedes du kontakte Elanco på elanco_talent_acquisition@elancoah.com . Hvis du ansættes af Elanco, kan 
personoplysninger, der indsamles i forbindelse med din ansøgning, blive integreret i Elancos HR-system 
og kan bruges til at administrere processen for nye medarbejdere. Alle sådanne oplysninger kan blive en 
del af din medarbejdermappe og kan bruges til andre ansættelsesrelaterede formål i overensstemmelse 
med gældende lovgivning. 

Men hvis du ikke tilvejebringer de nødvendige oplysninger for at understøtte din ansøgning, kan Elanco 
muligvis ikke tage din ansøgning i betragtning. 

Elanco kan dele personoplysninger med tilknyttede selskaber, der er involveret i evaluering af ansøgere 
til en given stilling. Elanco forbliver ansvarlig for personoplysninger, der anvendes i fællesskab med 
tilknyttede selskaber. Elanco stiller oplysningerne til rådighed for personale, der har et 
forretningsmæssigt behov for at kende til oplysningerne, i henhold til vores politikker, herunder 
personale i rekrutterings-, HR- og informationsteknologi-afdelingerne og i den afdeling, der er ansvarlig 
for den stilling, du ansøger om. En liste over tilknyttede selskaber, der kan behandle dine 
personoplysninger, er tilgængelig efter anmodning (se afsnittet “Kontakt os” i slutningen af denne 
politik). 

Elanco kan dele personoplysninger med tredjepartstjenesteudbydere, der leverer tjenester såsom 
hosting og drift af dette websted, rekrutteringsassistance, behandling af baggrundstjek og lignende 
tjenester. 

Elanco kan også overføre oplysninger til en tredjepart i tilfælde af omstrukturering, fusion, salg, joint 
venture, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse af hele eller enhver del af Elancos forretning, 
aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende proces). 

Elanco kan også bruge og dele personoplysninger, som Elanco finder nødvendigt eller passende: (a) i 
henhold til gældende lovgivning, herunder love uden for dit land eller område, (b) for at overholde 
retsprocesser, (c) for at svare på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder, herunder 
offentlige og statslige myndigheder uden for dit bopælsland eller -område, og for at opfylde nationale 
sikkerheds- eller retshåndhævelseskrav, (d) for at håndhæve Elancos vilkår og betingelser, (e) for at 
beskytte Elanco eller ethvert af vores tilknyttede selskabers forretningsaktiviteter, (f) for at beskytte 
Elancos rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom, og/eller dem, der tilhører vores tilknyttede 
selskaber, dig eller andre, og (g) for at give Elanco mulighed for at forfølge tilgængelige retsmidler eller 
begrænse de skadeserstatninger, som Elanco kan pådrage sig. 
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Videregivelse af dine personoplysninger kan omfatte overførsel af personoplysninger til andre lande. 
Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), kan dette omfatte lande 
uden for EØS. Nogle af disse lande anerkendes af Europa-Kommissionen som værende lande, der yder et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til EØS-standarder. Hvad angår overførsler til andre lande, 
har Elanco indført passende foranstaltninger, såsom dataoverførselsaftaler og/eller 
standardkontraktbestemmelser for at beskytte dine oplysninger. 

Opbevaring af oplysninger  

Elanco opbevarer personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde formålene beskrevet 
i denne erklæring, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov. Elanco 
kan også opbevare dine oplysninger med henblik på at overveje, hvorvidt dine færdigheder er egnede til 
andre ansættelsesmuligheder. Hvis du ikke ønsker, at Elanco opbevarer dine personoplysninger til dette 
formål, bedes du kontakte elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Elanco kan fjerne 
personoplysninger på inaktive konti fra vores database, med forbehold for eventuelle gældende 
juridiske eller forskriftsmæssige forpligtelser. Endvidere kan Elanco til enhver tid slette 
personoplysninger om dig (herunder dit CV) fra sin database uden at angive eventuel årsag. Derfor 
bedes du opbevare din egen kopi af de personoplysninger, som du tilvejebragte for Elanco. 

Passiv dataindsamling: Cookies og lignende teknologi 

Elanco og dets tjenesteudbydere kan bruge “cookies” og lignende teknologier på dette websted. Se 
Elancos databeskyttelses- og cookie-erklæring på privacy.elanco.com for yderligere oplysninger. 

Indsigt og berigtigelse  

Du kan få indsigt i, gennemgå og ændre dine gemte personoplysninger her ved at logge ind på dette 
websted igen og opdatere dine kontooplysninger. Den opdaterede profil bruges som standard næste 
gang du ansøger om et job ved hjælp af din konto online. Bemærk, at alle ændringer, der foretages i din 
profil, vil kunne ses af Elanco. For at ændre personoplysninger, som du allerede har indsendt til 
overvejelse i forbindelse med en specifik stilling, bedes du opdatere din profil og genindsende din 
ansøgning til den pågældende stilling. Elanco opfordrer dig til omgående at opdatere dine 
personoplysninger, hvis de ændrer sig eller er unøjagtige. 

Ud over de oplysninger, der er indeholdt i din profil, kan du, hvis det er tilladt ved gældende lovgivning, 
anmode om indsigt i, berigtigelse, begrænsning, sletning og portabilitet af de personoplysninger, som 
Elanco har om dig. Elanco svarer på din anmodning i overensstemmelse med gældende lov. Hvis du 
ønsker at fremsætte en sådan anmodning om dine personoplysninger, som du tidligere har tilvejebragt 
for os, eller hvis du ønsker at modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger med henblik på at 
overføre dem til et andet selskab (i det omfang du tildeles disse rettigheder ved lov), bedes du besøge 
vores links til individuelle rettigheder og udfylde den relevante formular nedenfor. 
 

o Formular til anmodning om individuelle rettigheder i Europa 
o Formular til anmodning om individuelle rettigheder i USA  
o Formular til anmodning om internationale individuelle rettigheder 
o Formular til anmodning om individuelle rettigheder i Californien 

mailto:elanco_talent_acquisition@elancoah.com
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/3f63b45c-c846-4956-8c09-dacf8ccf3786
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827


 

 

o Formular til anmodning om ikke at sælge personoplysninger for forbrugere i Californien 
og Nevada 

 
I din anmodning bedes du tydeligt angive, hvilke personoplysninger du ønsker at få indsigt i eller få 
ændret, hvorvidt du ønsker at få personoplysninger, som du har forsynet Elanco med, skjult i Elancos 
database, eller på anden måde informere Elanco om, hvilke begrænsninger du ønsker at pålægge 
Elancos brug af dine personoplysninger. Af hensyn til din beskyttelse kan Elanco kun efterkomme 
anmodninger vedrørende de oplysninger, der er forbundet med den e-mailadresse, som du bruger til at 
sende Elanco din anmodning, og Elanco skal muligvis bekræfte din identitet, før vi efterkommer din 
anmodning. Elanco vil forsøge at efterkomme en sådan anmodning, så snart det er praktisk muligt. 
Bemærk, at visse personoplysninger kan være undtaget fra sådanne indsigts-, berigtigelses- eller 
undertrykkelsesrettigheder i medfør af gældende databeskyttelseslove. 

Hvis du har spørgsmål om formularen eller vores proces, er du velkommen til at kontakte os på 
privacy@elancoAH.com.  

Du kan indgive en klage over den måde, hvorpå Elanco behandler dine personoplysninger til 
databeskyttelsesmyndigheden i dit land eller område. Se afsnittet “Yderligere oplysninger” nedenfor for 
kontaktoplysninger. 

Sikkerhed  

Elanco bestræber sig på at anvende rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger 
til at beskytte personoplysninger hos Elanco. Desværre kan ingen dataoverførsel eller lagringssystem 
garanteres at være 100 % sikker. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med Elanco ikke længere 
er sikker (f.eks. hvis du føler, at sikkerheden af en konto, du måtte have hos Elanco, er blevet 
kompromitteret), bedes du omgående underrette Elanco om problemet i overensstemmelse med 
afsnittet “Kontakt os” nedenfor. 

Send ikke følsomme oplysninger til Elanco via e-mail. Det er udelukkende dit ansvar at udvise passende 
omhu, når du kommunikerer med Elanco. 

 Links til tredjepartswebsteder 

Dette websted kan indeholde links til andre websteder. Denne erklæring omhandler ikke, og Elanco er 
ikke ansvarlig for, eventuelle tredjeparters databeskyttelses-, data- eller andre praksisser, herunder 
eventuel tredjepart, der driver et websted eller en tjeneste, som dette websted linker til. Medtagelsen 
af et link på dette websted indebærer ikke Elanco eller vores tilknyttede selskabers godkendelse af det 
linkede websted eller den linkede tjeneste. Elanco opfordrer dig til at læse de juridiske meddelelser, der 
er offentliggjort på de pågældende websteder, herunder deres databeskyttelsespolitikker. 

 Gældende lovgivning for jobansøgning  

Dette websted giver dig mulighed for at ansøge om job over hele verden, som en fordel ved Elancos 
centraliserede globale rekrutteringsfunktion. Dette websted drives fra USA. Derfor vil eventuelle 
personoplysninger, som du indsender til dette websted, blive indsamlet i USA og vil være underlagt 
amerikansk lovgivning. Men hvis Elanco deler dine personoplysninger med et tilknyttet selskab, der er 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3
mailto:Privacy@ElancoAH.com


 

 

beliggende i et andet land eller område i sin egenskab af potentiel arbejdsgiver, vil det tilknyttede 
selskab håndtere dine personoplysninger i overensstemmelse med denne erklæring. Eventuelle 
ansættelsesrelaterede beslutninger træffes af det ansættende tilknyttede selskab i overensstemmelse 
med lovene i det land eller område, hvor jobbet er placeret. 

Børn 

Dette websted er ikke beregnet til at blive brugt af enkeltpersoner under den lovbestemte arbejdsalder i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi anmoder om, at de ikke tilvejebringer 
personoplysninger gennem dette websted. 

 Aktuelle medarbejdere hos Elanco 

Hvis du i øjeblikket arbejder for Elanco eller et af dets tilknyttede selskaber, skal du være berettiget til at 
ansøge om en anden stilling hos Elanco for at bruge karrierer-webstedet. Hvis du accepterer en sådan 
stilling, kan dine ydelsesprogrammer og HR-politikker ændre sig. Du bedes rådføre dig med HR-lederen 
for den nye stilling vedrørende ansøgningsberettigelse, ydelsesprogrammer og HR-politikker, der gælder 
for den pågældende stilling. 

Dette websted er ikke beregnet til distribution til, eller brug af, nogen person eller enhed i nogen 
retskreds eller land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller 
forordning. 

Tidligere Privacy Shield-certificering 

1.  Privacy Shield-certificering 

Selv om EU-USA Privacy Shield-rammeaftalen ikke længere kan bruges eller påberåbes til overførsel af 
personoplysninger, fortsætter Elanco med at overholde alle forpligtelser i EU-USA Privacy Shield-
rammeaftalen og er certificeret i henhold til EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield- rammeaftalerne , 
vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger, der overføres fra EØS, Schweiz og 
Storbritannien til USA. Vores certificeringer kan findes på: www.privacyshield.gov/list . Du kan finde 
flere oplysninger om Privacy Shield-principperne på: www.privacyshield.gov. Du kan anmode om vores 
Privacy Shield-databeskyttelsespolitik ved at kontakte privacy@elancoAH.com.  

Som forklaret i afsnittet “Sådan kontakter du os”, hvis du har spørgsmål eller klager over vores 
håndtering af dine personoplysninger i henhold til Privacy Shield-rammeaftalen eller anden passende 
overførselsaftale, eller du ønsker at se dine personoplysninger, som Elanco U.S. behandler og anmode 
om berigtigelse, ændring eller sletning af sådanne oplysninger, bedes du kontakte os ved at udfylde en 
formular til anmodning om registreredes rettigheder ved hjælp af følgende URL-link: https://submit-
irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827  

Eller i USA kan du ringe gratis til Elanco på 1-888-545-5973 

Eller sende en e-mail til privacy@elancoAH.com  

 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.privacyshield.gov/
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Ændringer til erklæringen 

Elanco forbeholder sig retten til at ændre denne erklæring til enhver tid for at imødekomme fremtidige 
udviklinger hos Elanco, på dette websted eller ændringer i branchen eller juridiske tendenser. Elanco 
offentliggør den reviderede erklæring på dette websted eller meddeler ændringen på webstedets 
startside. Du kan se, hvornår erklæringen blev revideret, ved at læse “Sidst opdateret”-forklaringen 
øverst i denne erklæring. Eventuelle ændringer træder i kraft, når den reviderede erklæring 
offentliggøres på dette websted. Ved at fortsætte med at bruge dette websted efter sådanne ændringer 
til erklæringen, anses du for at have accepteret sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer vilkårene i 
denne erklæring, helt eller delvist, kan du vælge ikke at fortsætte med at bruge dette websted. 

  

Kontakt os 

Hvis du har spørgsmål om denne databeskyttelseserklæring, bedes du kontakte os på 
privacy@elancoAH.com eller med post til: 

Elanco Animal Health 
Global Privacy 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 

Du kan også: 

•Kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, der er ansvarlig for dit land eller område via 
privacy@elancoAH.com. I din e-mail bedes du angive det land, hvorfra du kontakter os. 
 
•Indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed for dit land eller område, eller hvor en 
påstået overtrædelse af gældende databeskyttelseslovgivning finder sted, på 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 . 

  

ANERKENDELSE 

Ved at indsende min ansøgning anerkender jeg, at jeg har gennemgået og forstår denne 
databeskyttelseserklæring som beskrevet ovenfor, og jeg forstår bestemmelserne vedrørende 
indsamling, brug, overførsel og videregivelse af mine personoplysninger som beskrevet i denne 
databeskyttelseserklæring. 
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