
Samtykke til registrering af persondata i forbindelse med ansøgning om job i Dansk 
Miljørengøring A/S 

Du afgiver ved accept, at denne erklæring samtykke til at dine persondata opbevares og behandles i 
henhold til nedenstående vilkår.  

Hvem er dataansvarlig? 

Dansk Miljørengøring A/S er dataansvarlige for de oplysninger, som du indtaster i din jobansøgning 
via hjemmesiden. Når du ansøger vi via hjemmesiden, accepterer du, at vi registrerer og samler dine 
personlige oplysninger. Dette gælder alle oplysninger du indtaster samt vedhæftede dokumenter, 
herunder videopræsentationer, billeder mm. 

Hvem får adgang til data? 

Vi kan dele din ansøgning med vores medarbejdere, som er involveret i rekrutteringen og tredjeparter, 
som hjælper os med processen.  

Hvor længe opbevarer vi data? 

Vi opbevarer din ansøgning samt de andre oplysninger og vedhæftede dokumenter, som du har 
indtastet, indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet, og i den periode efterfølgende, hvor vi mener, at 
din ansøgning er relevant for os – dog aldrig mere end 12 måneder.   

Hvor lagres dine persondata? 
Personoplysningerne lagres hos vores databehandler Microbizz i Irland, som opbevarer og behandler 
persondata på vores vegne i henhold til denne persondatapolitik og den gældende lovgivning om 
beskyttelse af persondata.  

Beskyttelse af persondata 
Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger 
(f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), 
som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring. 

Adgang til dine persondata 
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig og hvad vi anvender dem til. 
Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i 
det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. 

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være 
begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og 
immaterielle rettigheder. 

Du har også ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Du har også ret til at 
overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til 
dataoverførsel, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. 

Rettelse eller sletning af persondata 
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du 
skal blot henvende dig til os og oplyse, hvad du ønsker at få rettet. 



Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi 
indhentede dem til, eller hvis du hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med 
lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan du altid anmode om at få dem slettet. 


