Sådan behandler vi persondata om ansøgere i Komponent
Opdateret 27. august 2020
I denne privatlivspolitik beskriver vi, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du søger et job i Komponent.
Dataansvar og kontaktoplysninger
Komponent er dataansvarlig og har dermed ansvaret for, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
os.
Komponent har følgende kontaktoplysninger:
Komponent
Weidekampsgade 10,
2300 København S
Tlf. 8779 6300
E-mail hej@komponent.dk
CVR. 55 83 52 17
Skiver du pr. e-mail, skal du huske, at en almindelig e-mail ikke er sikker kommunikation, og at du derfor ikke
skal skrive noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
Oplysninger om ansøgere
Når du ansøger om en stilling hos Komponent indsamler og behandler vi følgende typer af personoplysninger
om dig:
Almindelige personoplysninger:
•

dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder privat adresse, telefonnummer og e-mailadresse

•

uddannelse, tidligere ansættelser og andre oplysninger indeholdt i dit CV

•

alder og køn, ansættelsessted, afdeling, funktion, lønramme, løn

•

oplysninger indhentet fra referencer

•

oplysninger i forbindelse med person- og logiktest

•

oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

Vi opfordrer dig til ikke at sende følsomme personoplysninger i forbindelse med din ansøgning, medmindre
særlige grunde taler for det.
Opbevaring af personoplysninger
Komponent har retningslinjer for, hvor længe vi opbevarer forskellige typer af personoplysninger.
Retningslinjerne er fastsat på baggrund af lovgivningen, kategorierne af oplysninger samt formålet med
behandlingen. Det betyder, at vi ikke gemmer dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt og max. i
6 mdr.
Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der indgår i en ansøgning, et CV eller lignende, er
databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, om behandling, som
er nødvendig for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til den registrerede.
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, der indgår i en person- og logiktest samt resultatet af
testen, er dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk.
1, litra a.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi fremover som udgangspunkt ikke længere må
behandle oplysningerne. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling af oplysningerne, vil vi dog
forsat godt kunne behandle dem. En tilbagekaldelse af samtykket vil endvidere ikke påvirke lovligheden af
behandlingerne, som vi har foretaget inden tilbagekaldelsen.
Dine rettigheder
Du har, med lovgivningens begrænsninger, visse rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om
dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i
denne politik. Når vi har modtaget din henvendelse undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit
ønske. Vi giver dig svar så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.
Dine klagemuligheder
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Komponents behandling af dine personoplysninger. Du finder
Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

