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Behandling af personoplysninger ved  
medarbejderrekruttering 
Digital Group Holding A/S CVR 35401695 er dataansvarlig for behandlingen af de personop-

lysninger, som koncernen modtager om dig. Du kan kontakte os på telefon; +45 66 14 06 66, 

eller mail; gdpr@digitalgroup.dk vedrørende henvendelser om behandling  af dine personop-

lysninger.  

Formål, kategori af personoplysninger og behandlingsgrundlag 

Når du indsender en jobansøgning, behandler vi en række personoplysninger i forbindelse med rekrutterin-
gen. Disse fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter. Vi modtager typisk oplysninger 
om navn, bopæl, telefonnummer, e-mailadresse, køn, uddannelse, karrierehistorik og anbefalinger/refe-
rence. Da der er tale om oplysninger, som du på eget initiativ overlader til os, anses indsamlingen af dine 
personoplysninger at ske med dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3. 

Dine personoplysninger, anvendes alene i det videre forløb til at vurdere dine kvalifikationer i forhold til en 
stilling hos os. Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f 
(legitim interesse). 

Udvælges du til ansættelsessamtale, herunder eventuel gennemførsel af en test, kan vi under samtalen 
modtage yderligere personoplysninger, som vi noterer. Oplysningerne behandles i den videre vurdering af 
dine kvalifikationer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).  

Indhentelse af referencer vil ske efter aftale med dig, og disse oplysninger vil blive behandlet med hjemmel 
i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).  

I forbindelse med eventuel ansættelse, kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger hos dig 
til brug for udarbejdelse af ansættelseskontrakten, såsom oplysninger om pengeinstitut og CPR.nr. Disse 
oplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt). Dit 
CPR-nr. anvendes i forbindelse med denne behandlingsaktivitet med hjemmel i databeskyttelseslovens § 
11, stk. 2, nr. 1. 

Opbevaring af dine oplysninger  

Ved opslåede stillinger behandler vi oplysningerne, indtil rekrutteringsforløbet er afsluttet. Uopfordrede 
ansøgninger behandles typisk inden for en måned fra modtagelse.  

Oplysninger vedrørende ansøgere slettes senest tre måneder efter afsluttet rekrutteringsforløb, hvilket om-
fatter slettelse af digitalt opbevarede oplysninger såvel som destruering af udskrevne og fysisk opbevarede 
oplysninger.  

I nogle tilfælde vil vi gerne gemme din ansøgning med henblik på en eventuel senere rekruttering, selvom 
du måtte have fået afslag på den søgte stilling. Såfremt vi måtte ønske at gemme din ansøgning, vil vi sær-
skilt bede om dit samtykke til dette. 

mailto:info@noa.dk
mailto:gdpr@digitalgroup.dk


 

2 

 

Vi gemmer oplysninger fra rekrutteringsprocessen i personalemappen på ansøgere, vi vælger at ansætte. 

Videregivelse af dine oplysninger 

Vi anvender IT- samt softwareleverandører, som udfører en række opgaver på vegne af os. I forbindelse 
med hermed kan dine personoplysninger blive videregivet eller overladt til disse leverandører. Herudover 
videregives eller overlades dine oplysninger til vores leverandører i forbindelse med hosting af mailsystem 
samt rekrutteringsplatform, håndtering af personlighedstest og behandling via arbejdsstyringsværktøj.  

 

Videregivelse eller overladelse af dine personoplysninger sker udelukkende under iagttagelse af princip-
perne for behandling af personoplysninger samt på baggrund af databehandleraftale.  

Dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysnin-
ger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på  
gdpr@digitalgroup.dk.  

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)  
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere op-
lysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.   
 

• Ret til berigtigelse  
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.   
 

• Ret til sletning  
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores alminde-
lige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.   
 

• Ret til begrænsning    
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, jf. databe-
skyttelsesforordningens art. 18. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover 
kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at 
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser.   
 

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)  
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt an-
vendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til 
en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.  

Klage til Datatilsynet  

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Da-

tatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/databeskyt-

telse/klage-til-datatilsynet 
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