
 

 
 

Information til jobansøgere hos AK Nygart 

 

Når du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger: 

o Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnumre 

o CV og ansøgning 

o Foto 

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din 
ansøgning samt CV forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 
6, stk. 1, litra f. Herudover, kan vi søge på internettet efter relevant og tilgængelige information, herunder 
også indhold på sociale medier. Vi vil typisk se efter information om dine tidligere ansættelsesforhold, 
aktivitet, kompetencer, performance såvel som din generelle fremtræden. 

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine 
tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke 
dertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Dine rettigheder  

o Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har om dig dog med visse lovbestemte 

undtagelser 

o Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig 

o Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine 

personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme 

o Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et 

velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til 

en anden dataansvarlig. 

Opbevaring og sletning 

Ansøgninger samles i separat mailboks job@nygart.dk, som kun udvalgte personale har adgang til.   

Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der 
indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på højest 6 måneder efter vores afslag, 
medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger. 

Kontakt og klage 

Har du spørgsmål til AK Nygarts behandling af dine personoplysninger eller behov for uddybelse af dine 
rettigheder, kan du kontakte vores DPO Hanne Brodersen på info@nygart.dk.  

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København. 
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