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Behandling af personoplysninger om ansøgere 

1. Indledning 

Som led i, at du søger en stilling hos A. Enggaard A/S, vil A. Enggaard A/S behandle en række personop-
lysninger om dig. Behandlingen af dine personoplysninger vil omfatte blandt andet indsamling, registrering 
og opbevaring. Når vi behandler personoplysninger om dig, betragtes vi i henhold til lovgivningen som data-
ansvarlig. Nedenfor kan du finde de relevante kontaktinformationer, hvis du ønsker at kontakte os:  

A. Enggaard A/S 

Marathonvej 5 

9230 Svenstrup 

CVR. nr. 18795507 

tlf. 9838 1888 

info@enggaard.dk 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at kunne håndtere din ansøg-
ning og selve rekrutteringsprocessen. 

De oplysninger, som A. Enggaard A/S behandler om dig, er oplysninger, som du selv har givet os i forbin-
delse med, at du søger en stilling hos os, herunder oplysningerne i din ansøgning og de tilknyttede bilag. 
Derudover vil vi evt. også notere vores bedømmelse af dig ned, således at vi også behandler disse oplys-
ninger undervejs i rekrutteringsprocessen. 

A. Enggaard A/S behandler kun de personoplysninger, som er relevante i forhold til rekrutteringsprocessen. 
Vi opfordrer dig derfor også til, at du ikke sender os nogle følsomme personoplysninger (f.eks. oplysninger 
om helbred, race, religion eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold), medmindre du er indforstået med, at vi 
behandler disse oplysninger i overensstemmelse med nedenstående regler, og du samtidig vurderer, at de 
er relevante for vores bedømmelse af dig. I forlængelse heraf kan vi oplyse, at vi ikke har behov for at mod-
tage dit personnummer under rekrutteringsprocessen. Vi opfordrer derfor til, at du sletter dette fra de bilag, 
du sender os.  

2. Kategorier af personoplysninger og behandlingsgrundlag 

Almindelige personoplysninger 

De oplysninger, som A. Enggaard A/S primært behandler om dig, når du søger en stilling hos os, er såkaldt 
almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, bille-
de, faglige og personlige kvalifikationer, dit CV, eksamensbeviser eller andre oplysninger om din uddannel-
se, akademiske grader og tidligere ansættelser. 

Som udgangspunkt vil behandlingen af dine almindelige oplysninger være nødvendig for at kunne håndtere 
din ansøgning med henblik på at vurdere, om du kan tilbydes ansættelse hos os. Behandlingsgrundlaget er 
derfor som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt databeskyttelseslo-
vens § 12, stk. 1. Derudover behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger som følge af, at vores inte-
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resse i at behandle oplysningerne går forud for din interesse eller grundlæggende rettigheder og frihedsret-
tigheder.   

Endelig vil behandlingsgrundlaget for de almindelige personoplysninger i enkelte tilfælde også være et sam-
tykke fra dig. Vi indhenter eksempelvis samtykke fra dig, hvis vi beder dig gennemføre en personlighedstest, 
eller vi ønsker at indhente referencer fra din/dine tidligere arbejdsgiver(e). Du altid har ret til at tilbagekalde 
dit samtykke, hvilket du kan gøre ved at rette henvendelse til os pr. mail eller telefon. 

Følsomme personoplysninger 

I visse tilfælde kan det være nødvendigt og også obligatorisk for dig at oplyse os om dine helbredsforhold, 
der karakteriseres som en følsom personoplysning. Dette gælder, hvis du har en sygdom, som væsentligt 
påvirker din arbejdsevne/funktionsdygtighed i forhold til den pågældende stilling. Vi registrerer alene denne 
type oplysning, hvis du giver os samtykke hertil, eller hvis oplysningerne falder inden for helbredsoplys-
ningslovens § 2, og du således er forpligtet til at oplyse dem til os.  

3. Særligt om indsamling fra andre samt videregivelse og overførsel 

A. Enggaard A/S indsamler i nogle tilfælde personoplysninger om dig fra andre end dig selv. Det vil primært 
dreje sig om offentliggjorte oplysninger om dig på sociale medier. 

Referencer vil blive indhentet i det omfang, de findes nødvendigt i rekrutteringsprocessen og kun, hvis du 
har været til en jobsamtale hos os. Du vil altid blive bedt om at samtykke i, at vi indhenter referencer hos 
tidligere arbejdsgivere, herunder oplysninger om tidligere stillingsindhold, håndtering af arbejdsopgaver- og 
ansvar samt samarbejdsevner.  

A. Enggaard A/S videregiver ikke de personoplysninger, du afgiver i din ansøgning og tilhørende bilag samt 
i forbindelse med en rekrutteringsproces, til tredjemand, medmindre vi har en retlig forpligtelse hertil, eller 
du samtykker heri.  

A. Enggaard A/S overfører ikke din personoplysninger til tredjelande. 

4. Opbevaring af dine personoplysninger 

Ifølge den gældende persondatalovgivning må vi alene behandle personoplysninger så længe, der er et 
sagligt og legitimt formål hermed. Vi sletter derfor altid personoplysninger, når formålet med at behandle 
dem ikke længere er til stede.  

Hvis du sender os en ansøgning til en konkret stilling (opfordret ansøgning), vil ansøgningen og de tilknytte-
de bilag blive behandlet og opbevaret under rekrutteringsforløbet, hvorefter de vil blive slettet i forlængelse 
af, at vi har sendt afslag ud til de personer, som ikke har opnået stillingen. Et rekrutteringsforløb vil maksi-
malt vare 6 måneder.  

Hvis du sender en uopfordret ansøgning til os, vil ansøgningen og de tilknyttede bilag blive opbevaret i 6 
måneder efter modtagelsen. Herefter vil dokumenterne/oplysningerne blive slettet, medmindre du samtykker 
i, at vi opbevarer ansøgningen med bilag i længere tid.  

5. Dine rettigheder 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker yderligere oplysninger eller indsigt i vores behandling af 
dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte A. Enggaard A/S.  
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Du har desuden ret til i nogle tilfælde at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie samt ret til 
at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig. Du har endvidere ret til 
at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis grundlaget for behandlingen er den 
ovennævnte interesseafvejning, samt i visse tilfælde til at anmode os om at begrænse behandlingen af eller 
slette dine personoplysninger.  

Når vi modtager en anmodning om indsigt, udlevering, begrænsning, sletningen eller tilretning af dine per-
sonoplysninger, vil vi tage stilling til, om og i hvilket omfang anmodningen kan imødekommes. Vi vil herefter 
meddele dig vores svar på anmodningen hurtigst muligt og senest inden for 30 dage.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk.Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 
København K, hvis du mener, at A. Enggaard A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstem-
melse med databeskyttelsesreglerne. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på ovennævnte e-mailadresse eller tlf. nr. 


