Persondatapolitik
Vi tager din databeskyttelse alvorligt.
Vi behandler persondata og har derfor udarbejdet denne databeskyttelsespolitik, der
fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Kontaktoplysninger
HR-FLEX sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
HR-FLEX
Hvalsøvej 34
4320 Lejre
CVR: 20988630
Telefonnr.: 21350430
Mail: fda@hr-flex.dk
Website: www.hr-flex.dk
Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der
er defineret.
Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme
gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har
brug for til det konkrete formål.
Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at
opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken
type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og
omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en
kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som
var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Dine data vil højest blive opbevaret seks mdr. efter endt rekruttering med mindre at der
gives samtykke til længere opbevaring.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til
os.
Sikkerhed
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har
vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og
foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive
ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller
kendskab til dem.
Dine data vil blive lagret på sikre servere placeret inden for EU ligesom vi beskytter
fortroligheden af dine data ved hjælp af kryptering.

Dine rettigheder
Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer
fra, og hvad vi anvender dem til.
Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager
data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen
kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du har ret til at få
unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få
dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis
du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i
forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.
Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med
lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata,
undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller
sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at klage.
Du har ret til at klage over behandling af personoplysninger hos
Datatilsynet,
Borgergade 28
1300 København K
tlf.: 33193200,eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
Cookies
Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din browser fx for at kunne genkende din
computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores
cookies, og de kan ikke indeholde virus.
Oftest hjælper den med at analysere, hvordan hjemmesiden benyttes, for at
brugeroplevelsen kan blive forbedret. I flere tilfælde kan cookies være nødvendige for at
kunne levere en bestemt service på hjemmesiden.
Hvad anvender vi cookies til?
www.hr-flex.dk anvender cookies til at føre statistik over trafikken på websitet samt til
optimering af brugervenligheden. Denne information deles med tredjepart.

Du kan slette cookies
I indstillingerne i din browser kan du slette cookies.
På http://minecookies.org/cookiehandtering kan du læse mere om cookies og få vejledning
om, hvordan du sletter cookies på forskellige browsere

