
PRIVATLIVSPOLITIK FOR JOBANSØGERE 
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for jobansøgere hos Sindal Biogas A/S og K/Agro. 

 

Oplysninger kan gå på tværs af de to selskaber, Sindal Biogas A/S og K/Agro og det er også den samme dataansvarlige for begge selskaber. 

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler 

dine data. 

 

Som følge af din ansøgning i virksomheden accepterer du denne privatlivspolitik. 

OVERSIGT: 

1. Kontaktoplysninger 

2. Personoplysninger 

2.1 Hvad er personoplysninger? 

2.2 Hvor har vi dine personoplysninger fra? 

2.3 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger? 

2.4 Hvad bruger vi personoplysninger til? 

2.5 Beskyttelse af personoplysninger 

2.6 Retten til indsigt i dine personoplysninger 

2.7 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger 

2.8 Retten til sletning af dine personoplysninger 

3. Kontakt 

 

1. Kontaktoplysninger 

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er: 

Laust Gaardbo 

Hørmestedvej 130, 9870 Sindal. 

CVR: 50719618 

Telefon nr.: 23 31 73 71 

E-mail: kontor@kagro.dk 

Hjemmeside: www.kagro.dk 

 

2. Personoplysninger 

 

2.1 Hvad er personoplysninger? 

Virksomheden behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. Det er primært oplysninger som navn, adresse, 

postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, fødselsdato, ansøgning og CV, som du selv har oplyst. 

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at behandle din jobansøgning. 

2.2 Hvor har vi dine personoplysninger fra? 

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og bedt os om at kontakte. 

http://www.kagro.dk/


 

2.3 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger? 

Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på. 

En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes med mindre, vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at 

opbevare den i en længere periode. 

 

2.4 Hvad bruger vi personoplysninger til? 

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med ansættelsesproceduren jf. Persondataforordningen art. 6, stk. 1 b. 

 

2.5 Beskyttelse af personoplysninger 

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i 

vores IT-system med begrænset adgang, som kun betjenes af medarbejdere særligt betroet dertil. 

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt og 

under hensyntagen til dine rettigheder. Vi overfører desuden ikke data til tredjelande eller internationale organisationer. 

 

2.6 Retten til indsigt i dine personoplysninger 

Du har ret til at få virksomhedens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til 

personoplysningerne. 

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til virksomheden (dataportabilitet). Du 

er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. 

 

2.7 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af virksomheden uden unødig forsinkelse. 

 

2.8 Retten til sletning af dine personoplysninger 

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af virksomheden uden unødig forsinkelse, hvis virksomheden ikke fortsat har en 

legitim interesse i at opbevare, herunder behandle dine personoplysninger. 

Bemærk venligst, at såfremt virksomhedens behandling af dine oplysninger fortsat er nødvendig i henhold til gældende lovgivning, kan du ikke  

kræve, at dine personoplysninger slettes. 

 

3. KONTAKT 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos virksomheden, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige på e-mail: 

kontor@kagro.dk 

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke 

informationer der er registreret om dig. 

Hvis du ønsker at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til  

Datatilsynet: 

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5 

1300 København K 

Telefon: 33 19 32 00 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

 

Med venlig hilsen 

Sindal Biogas A/S og K/Agro 

mailto:dt@datatilsynet.dk

