
Oplysningspligt – uopfordrede ansøgninger
Nordahl Andersen ApS, Færøvej 3, 8700 Horsens, Danmark, 3007 4785, er dataansvarlig for 
behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på 
tlf. 66 11 17 00 eller job@noa.dk vedrørende henvendelser om behandling af dine personoplysninger. 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Når du fremsender din ansøgning, CV samt tilhørende dokumenter til os, behandler vi dine oplysninger 
med henblik på at vurdere, hvorvidt vi evt. skulle have en ledig stilling til dig. 

Typer af personoplysninger
Der vil udelukkende blive behandlet personoplysninger som fremgår af det fremsendte materiale. 
Det vil typisk være følgende kategorier af personoplysninger: ID-oplysninger, fødselsdato, uddannelse, 
kurser, karrierehistorik m.v. 

Behandlingsgrundlag
Ovenstående oplysninger indsamles på baggrund af dit samtykke, eftersom at du aktivt overlader 
oplysningerne på eget initiativ til os iht. databeskyttelseslovens § 12. Indgår oplysningerne efterfølgende 
i en yderligere vurdering anvendes interesseafvejningsreglen som behandlingsgrundlag. Det er 
således vores interesse at vurdere, hvorvidt din profil matcher en potentiel ledig stilling hos os iht. 
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f (legitim interesse). 

Vi opfordrer dig venligst til kun at fremsende personoplysninger, der er relevante for den stilling, som du 
ønsker at ansøge. Vi ønsker derfor ikke at modtage oplysninger vedrørende etnicitet, politisk, religiøs 
eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometrisk data, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, 
seksuel orientering eller helbredsoplysninger. 

Opbevaring og sletning
Vi opbevarer dine oplysninger ifm. en kort gennemgang og vurdering af det fremsendte materiale. 
Herefter vil oplysningerne som udgangspunkt blive slettet, hvis ikke vi anser dig for en aktuel profil. 
Besidder du derimod nogle interessante og relevante kompetencer, kan vi have et ønske om at 
opbevare dine oplysninger i en længere periode (6 måneder). Dette vil ikke foregå uden, at vi indhenter 
dit udtrykkelige samtykke iht. databeskyttelseslovens § 12. Formålet med behandlingen er at kunne 
kontakte dig i tilfælde af, at en ny stilling skulle opstå. 

Retten til at trække samtykke tilbage
Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Dette kan du gøre ved at kontakte os via ovenstående 
kontaktoplysninger. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af 
vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til 
tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra 
dette tidspunkt.

Modtagere af dine personoplysninger
Når vi modtager dine oplysninger overlader vi disse til følgende modtagere: 

Adgang/overladelse beskyttet ved databehandleraftale og fortrolighed:
 •  IT-leverandører som udfører en række opgaver på vegne af os. Der vil være tale om behandling af 

dine personoplysninger i forbindelse med cloudløsning til opbevaring samt håndtering af e-mails.
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Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

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 
oplysninger. 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 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 indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. 

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

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder 
Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


