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Privatlivspolitik 
PRIVATLIVSPOLITIK – KANDIDATER – IHT. PERSONDATALOVEN/GDPR 

Indledende bemærkninger 

Når du sender dit CV, din jobansøgning og eventuelt andet materiale til Liftup A/S, behandler vi dine 
personoplysninger med henblik på vurderer om dine kompetencer og kvalifikationer passer til vi søger.  

Vi opfordrer dig venligst til alene at medtage de personoplysninger i dit CV, din jobansøgning og andet relevant 
materiale, der er relevante for den pågældende stilling. Du må ikke indsende dit CPR-nummer, og du bedes 
overveje, om der er andre personoplysninger, som f.eks. dine helbredsoplysninger, oplysninger om dit 
familieforhold eller lignende, der ikke er nødvendige i forbindelse med en ansættelsesproces. 

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og til hvilke formål 

Liftup A/S behandler de personoplysninger om dig, som følger af dit CV, din jobansøgning og andet relevant 
materiale, f.eks. eksamensbeviser, referencer og lignende. Herudover behandler Liftup A/S personoplysninger 
om dig, som indsamles hos en tredjepart f.eks. via LinkedIn, en online søgning eller en tidligere arbejdsgiver. 
Liftup A/S behandler ikke følsomme personoplysninger om dig. 

Formålet med at behandle dine personoplysninger er alene begrænset til ansøgningsprocessen. 

I tilfælde hvor Liftup A/S anvender eksternt rekrutteringsbureau, sikrer Liftup A/S, at bureauet overholder 
persondataforordningen via indgåelse af databehandleraftale.  

Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EØS) 

Dine personoplysninger overføres ikke til ikke sikre tredjelande. 

Periode for opbevaring 

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet 
ovenfor. 

Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis de personoplysninger, som du har fremsendt i dit CV, din jobansøgning og 
andet relevant materiale, ændrer sig, så vi uden unødig forsinkelse kan foretage ajourføring. 

Dine rettigheder som registreret 

Som registreret har du en række rettigheder. 

Du har ret til: 

 at få indsigt i de personoplysninger, Liftup A/S behandler om dig; 
 at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige; 
 sletning, hvis nogle nærmere betingelser er opfyldte (retten til at blive glemt); 
 ret til indsigelse; samt 
 ret til dataportabilitet, dvs. under konkrete omstændigheder har du ret til at modtage dine 

personoplysninger i et struktureret format 

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, herunder til udøvelsen af disse eller til denne privatlivspolitik, så 
kontakt venligst Liftup A/S' Persondata ansvarlig Peter Enevoldsen på pe@liftup.dk. 
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Klage 

Hvis du ønsker at indgive en klage over Liftup A/S’ behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte 
Persondata ansvarlig Peter Enevoldsen på pe@liftup.dk eller indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende 
kontaktoplysninger: 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5 

1300, København K 

Telefonnummer: +45 33 19 32 00 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

Ændringer til privatlivspolitikken 

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, f.eks. når det er nødvendigt på grund af ændringer i gældende 
lovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde oplysninger om datoen for den seneste version.  

Dato for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik: 

Maj 2018 

 
 

 


