
 

Ansøgninger – version 3  Side 1 af 4 

Privatlivspolitik – Ansøgernes oplysninger 
 

1. Beskyttelse af dit privatliv 

• Vi tager behandling af dine personoplysninger alvorlig 

• Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling. 

• Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende 
persondatalovgivning. 

 
Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du 
har i den forbindelse. 
 

2. Dataansvar - kontaktoplysninger 

Mariagerfjord Vand a|s (selskabets direktør) er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger: 
 
Mariagerfjord Vand a|s 
Adresse Islandsvej 7, 9560 Hadsund 
 
E-mail mail@mfv.dk (mailen mærkes “Persondata”) 
Telefon  + 45 99 52 53 54 
Hjemmeside: www.mariagerfjordvand.dk  
CVR. nr.  31 48 64 24 
 
Mariagerfjord Vand a|s er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver. Du er til enhver tid 
velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. 
 

3. Vi behandler følgende oplysninger om dig 
Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, 
eksamensresultater m.m., som du selv har oplyst. Vi behandler kun de personoplysninger, som er 
nødvendige, for at behandle din jobansøgning. 
 
De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:  
Når du ansøger om en stilling hos Mariagerfjord Vand a|s, kan vi indsamle og behandle følgende typer 
af personoplysninger om dig: 
 
Almindelige personoplysninger, herunder  

• dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder privat adresse, telefonnummer og e-
mailadresse  

• uddannelse, tidligere ansættelser og andre oplysninger indeholdt i dit CV  

• alder, køn, ansættelsesland, afdeling, funktion, lønramme, løn  

• oplysninger indhentet fra referencer (efter samtykke fra ansøger)  

• oplysninger i forbindelse med persontest, hvis en sådan er udført. Det er for eksempel ved 
ansættelse af ledende medarbejdere og i nogle forskellige teams, der har behov for at udvikle sig 
med kompetencer  

• oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig  
 
CPR-nummer 
Når du er ansøger, må vi ikke behandle oplysninger om dit CPR-nummer selvom det fremgår af din 
ansøgning/bilag.  

mailto:mail@mfv.dk
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I henhold til gældende lovgivning, har Mariagerfjord Vand a|s ikke hjemmel i lovgivningen til at 
behandle CPR.nr. uden at have modtaget et udtrykkeligt samtykke fra ansøgerne både på de opfordrede 
og uopfordrede ansøgninger. Derfor er det vigtigt, at når ansøgerne sender deres ansøgning til os, skal 
deres CPR. nr. ikke medsendes eller være angivet i eventuelle medsendte dokumenter. 
 
Modtager Mariagerfjord Vand a|s såvel opfordrede som uopfordrede ansøgninger indeholdende 
CPR.nr., orienteres ansøgerne om, at ansøgningerne ikke vil blive behandlet hvorefter den slettes – 
både den modtaget mail samt mailen, der er sendt til ansøgerne slettes med det samme. Ansøgerne er 
altid velkommen til at sende en ny ansøgning og dertilhørende bilag uden CPR. nr. 
 
Oplysninger om strafbare forhold 
Hvis du søger om en stilling, hvor det er nødvendigt, at vi ser din straffeattest, vil vi – når du står 
umiddelbart over for en eventuel ansættelse – bede dig om at indhente din straffeattest. Straffeattesten 
skal fremvises, hvorefter der vil blive lavet en intern note med dato. I noten vil der, som 
dokumentation for fremvisningen af attesten, står statussen på attesten samt dato og initialer på den 
person, der har tjekket attesten. 
 

4. Hvor stammer dine personoplysninger fra 

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

5. Formål med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger 
Formålet 
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende: 
 
Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, 
hvortil oplysningerne er indsamlet. 
 
Vores databehandlinger har følgende formål:  

• Administration af personale, herunder sagsbehandling i forbindelse med ansættelser. 
 
Retsgrundlag 
Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er anført nedenfor. 
Vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger: 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling med henblik på 
indgåelse 

• af aftale med den registrerede eller for at opfylde en aftale med den registrerede. 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke for så vidt angår 
personlighedstests og straffeattest (forevisning). 

• Datebeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor Mariagerfjord 
Vand a|s ' legitime interesse er at besætte ledige stillinger med kvalificerede ansøgere. 

 

6. Opbevaring af data 
Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på. Mappen med 
ansøgningerne og andet tilhørende materiale fra og om de kandidater, der har fået afslag, slettes senest 
6 måneder efter stillingen er blevet besat. 
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En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes. 
 

7. Modtagere af personoplysninger 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med en jobansøgning til eksterne 
databehandlere.  
 

8. Overførsel til tredjeland 
Vi kan overføre dine persondata til modtagere i et EU eller EØS godkendt land. Overføres person-
dataene til lande uden for EU og EØS, sker det ikke uden de fornødne eller passende garantier. Dette 
gøres for at sikre, at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne 
privatlivspolitik og gældende lovgivning. 
 

9. Dine rettigheder 
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de 
kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken. 
 
Dine rettigheder er følgende: 
Ret til indsigt (ret til at se personoplysninger): 
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 
oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse): 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. 
 
Ret til sletning af personoplysninger: 
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 i 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 at transmittere oplysninger (dataportabilitet): 
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og 
behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til 
at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder. 
 
Ret til indsigelse: 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 
markedsføring. 
 
Ret til at trække samtykke tilbage: 
Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til 
vores behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke 
berører ikke lovligheden af den behandling, som vores selskab har foretaget, indtil din tilbagetrækning af 
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samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
 
Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder. http://www.datatilsynet.dkLæs vejledningerne på Datatilsynets hjemmeside. (Ekstern link 
åbner nyt vindue) 
 

10. Klage 

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Mariagerfjord Vand a|s behandling af dine 
personoplysninger, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.  
 
11. Opdatering 
Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 18.03.2022 og vil løbende blive opdateret. Den 
opdaterede privatlivspolitik vil fremgå af vores hjemmeside. 
 
Version  Revideret og opdateret (dato) 
Version 3  18.03.2022 
Version 2  10.07.2020 
Version 1  24.08.2018 
Version 0  25.05.2018 
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