
 
 
 
 

OPLYSNINGSTEKST til jobansøgere. 
 
 
 
Da vi, Nils Wium ApS, har modtaget en række oplysninger om dig i forbindelse med din jobansøgning, skal vi 
i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. 
 
Nils Wium ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er: 
 

 Nils Wium ApS, CVR-nr. 50108813, Hastrupvej 23, 4600 Køge 

 Telefonnummer 56652145, e-mail info@nils-wium.dk 
 
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at ansætte ny medarbejder.  
 
Behandlingen vil omfatte blandt andet indsamling, registrering, opbevaring af dine personoplysninger. 
 
De oplysninger, som Nils Wium ApS behandler om dig, er oplysninger, som du selv har givet. 
 
Nils Wium ApS behandler kun oplysninger, som er relevante i rekrutteringsforløbet. 
 
Typer af oplysninger og behandlingsgrundlag 
 
Almindelige personoplysninger 
 
De oplysninger, som Nils Wium ApS primært behandler om dig som led i rekrutteringsforløbet, er såkaldt 
almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, 
fødselsdato, billede,  faglige kvalifikationer, personlige kompetencer, eksamensbeviser og lignende.  
 
Grundlaget for behandlingen er dit ønske om at blive ansat hos Nils Wium ApS (Databeskyttelsesforordningen 
artikel 6 stk. 1, litra f). 

 
 
Særligt om videregivelse og overførsel 
 
Data om dig vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjemand  
 
Nils Wium ApS overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande. 
 
Opbevaring af dine personoplysninger 
 
Såfremt rekrutteringen fører til ansættelse hos Nils Wium ApS, vil dine oplysninger bliver opbevaret sammen 
med øvrige ansættelsesdokumenter. 
 
Såfremt rekrutteringen ikke fører til ansættelse hos Nils Wium ApS, vil dine oplysninger blive slettet, når der 
ikke længere er et legitimt behov for at opbevare dem. 
 
Automatiserede afgørelser 
 
Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Dine rettigheder  
 
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de 
personoplysninger, Nils Wium Aps behandler om dig: 
 

 Retten til indsigt. 

 Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning. 

 Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling. 

 Retten til indsigelse 

 Retten til dataportabilitet. 
 
Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på telefon 56652145 
eller e-mail info@nils-wium.dk. 
 
Klagemulighed 
 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Nils Wium ApS 
ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. 
 
Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 
 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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