Vectrus’ Business Simplification Initiative, project VIPER, erstatter ældre interne systemer med moderne
software-applikationer til support af vores globale virksomhed. Vectrus forpligter sig til at beskytte
privatlivet og sikkerheden af dine personoplysninger.

Hvad er formålet med dette dokument?
•
•
•

Denne meddelelse beskriver detaljerne for Vectrus’ implementering af et nyt HR-system kaldet
UltiPro fra Ultimate Software
Denne meddelelse gælder for alle nuværende, kommende og tidligere medarbejdere hos
Vectrus, herunder også ansøgere om ansættelse
Denne meddelelse gælder for hele Vectrus-organisationen, herunder datterselskaber
(“organisationen”)

Implementering af UltiPro
Den 24. august 2019 startede Vectrus en gradvis udrulning af UltiPro som Vectrus’ nye HR-system.
•
•
•

Systemet vil blive brugt til at lagre og håndtere HR-data med det formål at administrere
ansættelse og rekruttering af medarbejdere.
Systemet bliver implementeret på verdensplan i Vectrus-organisationen.
Systemet indsamler data for alle Vectrus-medarbejdere, herunder tidligere medarbejdere, samt
alle ansøgere om ansættelse.

Vedhæftet finder du en beskrivelse af UltiPro-systemet sammen med brug af systemet, beskyttelse og
yderligere detaljer. Kopier af denne meddelelse findes på engelsk, dansk, tysk, spansk og tyrkisk.
Andre bestemmelser om Vectrus’ databeskyttelsessystem påvirkes ikke af denne meddelelse, og der er
adgang til meddelelse om Vectrus’ databeskyttelse på https://vectrus.com/general-data-protectionregulation-gdpr, der forbliver gældende. Denne meddelelse udgør ikke nogen form for
ansættelseskontrakt, kontrakt om at levere tjenester eller nogen anden kontrakt. Det er muligt, at vi
opdaterer meddelelsen fra tid til anden.

Databeskyttelsesansvarlig og kontakter
Vectrus’ databeskyttelsesansvarlige (DPO) har ansvar for den samlede overensstemmelse med lovene
om databeskyttelse. Du kan kontakte Vectrus’ DPO på GDPR@Vectrus.com eller via telefon på (719)
571-3541.
Hvis du har spørgsmål om denne privatlivsmeddelelse, eller om hvordan vi håndterer dine
personoplysninger, så kontakt DPO eller din lokale HR-repræsentant. Du har til hver en tid ret til at
indgive en klage til dine lokale overvågningsmyndighed vedrørende databeskyttelsesproblemer.
For generelle spørgsmål om projekt VIPER. kontakt VIPER-Questions@vectrus.com.

