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Oplysninger om databeskyttelse for ansøgere 
 
Vi glæder os over, at du interesserer dig for os og søger eller har søgt en 
stilling i vores virksomhed. I det følgende vil vi gerne informere dig om 
behandlingen af dine personoplysninger i sammenhæng med 
ansøgningen. 
 
Hvem er ansvarlig for databehandlingen? 
 
Den dataansvarlige i databeskyttelsesrets forstand er 
 
DENIOS ApS 
Dannevirkevej 6 
7000 FREDERICIA 
 
Du kan finde flere informationer om vores virksomhed, oplysninger om 
de tegningsberettigede personer samt yderligere kontaktmuligheder i 
vores kontaktoplysninger (Impressum) på vores internetside: 
https://www.denios.dk/impressum/ 
 
Hvilke oplysninger om dig behandler vi? Og til hvilke formål? 
 
Vi behandler de oplysninger, som du har sendt til os i forbindelse med 
din ansøgning. Det gør vi for at se, om du er den rigtige til stillingen (eller 
til evt. andre ledige stillinger i vores virksomhed) og for at gennemføre 
ansøgningsproceduren. 
 
Hvilket retsgrundlag er det baseret på? 
 
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger i denne 
ansøgningsprocedure er primært art. 6 i GDPR sammen med 
bestemmelserne, der er fastsat i det pågældende land på grundlag af art. 
88 i GDPR i den udgave, der gælder fra og med 25.05.2018.  
I henhold hertil er det tilladt at behandle oplysninger, der er nødvendige i 
forbindelse med at afgøre begrundelsen for et ansættelsesforhold. 
Hvis oplysningerne evt. er nødvendige efter afslutning af 
ansøgningsproceduren i forbindelse med evt. retsforfølgelse, kan 
oplysningerne behandles på basis af forudsætningerne i art. 6 i GDPR, 
særligt for at varetage legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 lit. f) i GDPR. 
Vores interesse består i så fald i at gøre krav gældende eller at afvise 
dem. 
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Hvor længe opbevares oplysningerne? 
 
Oplysninger om ansøgere slettes efter 6 måneder i tilfælde af et 
afslag. 
I tilfælde af, at du har givet samtykke til, at dine personoplysninger må 
opbevares længere, vil vi overføre dine oplysninger til vores 
ansøgerpulje. Her slettes oplysningerne, når der er gået to år. 
Hvis du får en stilling efter endt ansøgningsprocedure, overføres 
oplysningerne fra ansøgersystemet til vores 
personaleinformationssystem. 
 
Hvem gives oplysningerne videre til? 
 
Når vi har modtaget din ansøgning gennemser personaleafdelingen dine 
ansøgeroplysninger. Relevante ansøgninger vil derefter blive sendt 
videre internt til den ansvarlige i den afdeling, hvor den ledige stilling 
hører hjemme. Dernæst træffes der afgørelse om det videre forløb. I 
virksomheden er det principielt kun personer, der har brug for dine 
oplysninger til at kunne afvikle vores ansøgningsprocedure korrekt, som 
har adgang til dine personoplysninger. 
 
Hvor behandles oplysningerne? 
 
Oplysningerne behandles udelukkende i datacentraler i Tyskland. 
Dine rettigheder som "registreret" 
Du har ret til indsigt i de personoplysninger om dig, som vi behandler. 
I tilfælde af en ikke skriftlig forespørgsel om indsigt, beder vi dig have 
forståelse for, at vi evt. kræver dokumentation for, at du er den person, 
du udgiver dig for at være. 
Desuden har du ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger eller til at 
behandlingen begrænses, i det omfang du har krav på det i henhold til 
loven. 
Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen inden for 
rammerne af lovkravene. Det samme gør sig gældende med hensyn til 
ret til dataoverførsel. 
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Vores databeskyttelsesrådgiver 
 
Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver i vores virksomhed. Du kan 
kontakte vedkommende her: 
 
DENIOS AG 
— Databeskyttelsesrådgiver —  
Dehmer Straße 58-66  
D-32549 Bad Oeynhausen, Tyskland 
E-mail: privacy@denios.com 
 
Vil du klage? 
 
Du har ret til at klage over vores behandling af person oplysninger til en 
tilsynsmyndighed for databeskyttelse. 
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