Persondatapolitik for vores behandling af dine
personoplysninger (ansøgere)
I Vald. Birn A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Derfor får du herunder en
redegørelse for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du har overdraget os i
forbindelse med din indsendelse af ansøgning til virksomheden og den efterfølgende rekrutteringsproces.
Virksomheden er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?
Vald. Birn A/S
Frøjkvej 75
7500 Holstebro
CVR-nr.: 26681111
Telefon: +45 99102030
Mail: persondata@birn.dk
Kontaktoplysninger
Hvis du har konkrete spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kontakt venligst HR-afdelingen Morten Madsen på tlf. +45 30160115 eller via mail: mm@birn.dk.
Formål
Vi indsamler og behandler dine persondata med det formål at vurdere dine kvalifikationer,
din evne til at udfylde den givne stilling, potentiale samt hvordan du matcher vores virksomhedskultur.
Retsgrundlaget for behandlingen
Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata til ovennævnte formål vil i de fleste
situationer være:
•
•

At behandling er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
Dit samtykke til indhentelse af referencer i forbindelse med vores vurdering af din
profil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
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Hvilke personoplysningaer indsamler vi om dig?
I forbindelse med din indsendelse af ansøgning til virksomheden og den efterfølgende
rekrutteringsproces indsamler og behandler vi følgende persondata om dig:
•
•

Generelle medarbejderoplysninger: navn, adresse, kontaktoplysninger, fødselsdato,
CPR-nr., civilstatus, køn
Rekrutteringsrelaterede oplysninger: din ansøgning, profilfoto som du frivilligt uploader via vores rekrutteringssystem, dit CV, anbefalinger og referencer.

Vi anbefaler, at ansøgningen ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv. Hvis besiddelsen af en stilling undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold, vil vi – efter konkret vurdering heraf – bede om ansøgers samtykke til at behandle sådanne oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.
Adgang til personoplysninger og logning
Dine personoplysninger er kun tilgængelige for medarbejdere hos Vald. Birn A/S, som har et
arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne. Du kan til enhver tid få oplyst specifikt
hvem det drejer sig om, og præcist hvad den enkelte har adgang til. Der føres i systemet
tillige log over, hvem der ændrer hvad, og hvem der har tilegnet sig hvilke oplysninger.
Databehandlere
Vi kan i nogen tilfælde have besluttet at lade tredjemand foretage behandling af persondata
på vegne af os. En sådan tredjemand vil være en såkaldt databehandler. Dine oplysninger
overføres som udgangspunkt ikke til lande uden for EU/EØS (tredjelande).
Hvor stammer dine oplysninger fra?
Vi behandler de personoplysninger, som du selv har oplyst i forbindelse med din indsendelse
af ansøgning og som en del af rekrutteringsprocessen.
Opbevaring af dine personoplysninger
Hvis ansøgningen resulterer i en stilling hos Vald. Birn A/S, vil ansøgningen samt yderligere
personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af den personlige personalemappe hos os.

Vald Birn A/S

Phone
+45 99102030

Mail
mail@birn.dk

Frøjkvej 75
7500 Holstebro
Denmark

Fax
+45 99102040

Web
www.birn.com

Bank
Danske Bank

VAT no.
26 68 11 11

Certificates
IATF 16946
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

Hvis ansøgningen ikke resulterer i en stilling hos Vald. Birn A/S, opbevarer vi ansøgningen
og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen i en periode på højst 6 måneder efter vores afslag. Dette sker med henblik på
vurdering i forbindelse med mulig senere ansættelse.
Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde et eventuelt samtykke, som du måtte have afgivet som led
i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have
virkning for vores fremtidige behandling af dine personoplysningerne. Eventuel tilbagekaldelse af et samtykke sker ved at kontakte os via mm@birn.dk.
Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen indeholder nogle bestemmelser om den registreredes rettigheder, herunder f.eks. ret til indsigt, ret til at blive slettet, ret til at gøre indsigelse og ret til
berigtigelse. Vi har nedenfor beskrevet dine rettigheder i de tilfælde, hvor vi behandler persondata om dig.
Du kan sende en anmodning om udnyttelse af en af dine rettigheder til HR-afdelingen ved
brug af kontaktoplysningerne, som fremgår nedenfor.
Hvis du som leder eller medarbejder bliver kontaktet af en person, der ønsker at gøre brug
af disse rettigheder, skal du videregive eller bede den pågældende sende anmodningen til:
HR-afdelingen, Morten Madsen, mm@birn.dk, tlf.:+45 30160115
Vi vil herefter snarest muligt, og senest en måned efter modtagelsen af anmodningen, besvare anmodningen.
Når HR-afdelingen har modtaget din anmodning, undersøges det om betingelserne for rettigheden er opfyldt. I bekræftende fald sørger HR afdelingen for, at rettigheden bliver opfyldt.
Ret til indsigt og berigtigelse
Du har altid ret til indsigt i, hvilke persondata der er registreret om dig. Du kan ved at rette
skriftlig henvendelse til os få oplyst, hvilke persondata vi som dataansvarlig behandler om
dig, hvilket formål behandlingen har, og hvem der modtager dataene samt en række andre
oplysninger.
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Såfremt du opdager, at de persondata, du selv har oplyst os i rekrutteringsprocessen, er
fejlbehæftede eller vildledende, kan du rette henvendelse til os om dette, hvorefter vi foretager rettelse af disse data.
Ret til sletning
Du har ret til at få dine persondata slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke længere
har et formål med behandling af dine persondata.
Ret til begrænsning
Du har ret til at opnå begrænsning af vores behandling af dine persondata, fx hvis du bestrider rigtigheden af dine persondata. Vi vil i så fald alene opbevare dine persondata, indtil din
indsigelse er behandlet. Såfremt vi hæver begrænsningen af vores behandling af dine persondata, vil du forinden blive orienteret om dette.
Ret til dataportabilitet
Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få de oplysninger, som du selv har afgivet overfor os overført, hvor behandlingen er baseret på en aftale
eller dit samtykke.
Ret til at klage
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine persondata, udnyttelsen af dine
rettigheder eller ønsker at klage over vores behandling af dine persondata, er du velkommen
til at kontakte HR afdelingen ved brug af kontaktoplysningerne ovenfor.
Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail:
dt@datatilsynet.dk, over vores behandling af dine persondata.
Klagevejledning
Såfremt du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til
at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Ændringer af vores persondatapolitik
Nærværende persondatapolitik vil løbende blive opdateret, således at den altid er tidssvarende. Du kan nedenfor altid se, hvornår persondatapolitikken sidst er revideret.
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