Persondata politik for ansøgere i PersonaleGruppen
1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV
PersonaleGruppen tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og
gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af
persondata.
Denne persondata politik fortæller, hvordan vi behandler de personoplysninger du har givet til
PersonaleGruppen
2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER
PersonaleGruppen er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:
PersonaleGruppen
CVR: 28706650
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg
E-mail: pg@personalegruppen.dk
Telefon. 39 69 10 89
Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os omkring vores behandling af dine
personoplysninger.
3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG
Obligatoriske oplysninger
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer/mobilnummer
• Fødselsdag
• E-mail
• Uddannelsesoplysninger
Frivillige oplysninger
• Cpr.nr.
• A-kasse
• Fagforening
• Straffeattest
• Kontooplysninger
• Kompetencer
• Karriereoplysninger
• Reference oplysninger

Det er nødvendigt for os, at registrere ovennævnte oplysninger, for at kunne behandle din
ansøgning. Dine personoplysninger bruges udelukkende til behandling af din ansøgning.
4. SIKKERHED
Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.
PersonaleGruppen har udarbejdet en intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne
instrukser og beskriver de foranstaltninger, som PersonaleGruppen har truffet, og som
beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive
ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab
til disse oplysninger.
Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for
diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil
PersonaleGruppen underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang,
som krævet i persondataforordningens artikel 34.
5. SLETNING
Vi opbevarer dine oplysninger så lang tid, det er nødvendigt for opfyldelse af vores formål med
behandlingen af din ansøgning eller indtil du tilbagekalder dit samtykke.
Dine oplysninger og ansøgning vil altid blive sletter i vores system efter 6 mdr.
6. DINE RETTIGHEDER:
Du har ret til at få indsigt i de persondata PersonaleGruppen har om dig, jf.
persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til
forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.
Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet, hvis du mener, at de oplysninger,
som PersonaleGruppen har om dig er urigtige eller ikke er korrekte, , jf.
persondataforordningens artikel 16 og 17.
Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt PersonaleGruppen er retligt forpligtet til at
opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse
persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil PersonaleGruppen kun
opbevare de oplysninger, som PersonaleGruppen er retlig forpligtet eller berettiget til og vil
slette øvrige persondata om dig.
Indsigelse
Du har ret at til at gøre indsigelse imod PersonaleGruppens behandling af dine persondata, hvis
behandling sker efter reglerne i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f,
herunder profilering.
PersonaleGruppen må efter en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne,
medmindre PersonaleGruppen påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud
for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig

for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens
artikel 21.
Du har også ret til at gøre indsigelse imod PersonaleGruppens behandling af dine persondata,
hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf.
persondataforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må PersonaleGruppen ikke længere
behandle dine persondata til dette formål.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit
samtykke til PersonaleGruppens behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf.
persondataforordningens artikel 7.
Hvis du trækker dit samtykke, vil PersonaleGruppen ophøre med at behandle de persondata,
som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre PersonaleGruppen er retligt
forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil
PersonaleGruppen kun opbevare de oplysninger, som PersonaleGruppen er retlig forpligtet til,
og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke
lovligheden af den behandling, som PersonaleGruppen har foretaget, indtil din tilbagetrækning
af samtykket.
7. KLAGE
Såfremt du ønsker at klage over PersonaleGruppens behandlingen af dine personoplysninger,
har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

