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ANSØGERE 

 
Denne persondatapolitik vedrører behandling af dine personoplysninger, når du ansøger om at 
komme i betragtning til en stilling hos Stribehus.  
 
1. STRIBEHUS’ BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Stribehus behandler dine personoplysninger, som du enten selv giver os, eller som vi i visse tilfælde 
indhenter fra dine tidligere arbejdsgivere, når du giver os dit samtykke til det.  
 
2. HVORNÅR SKER BEHANDLINGEN 

Dine personoplysninger vil blive behandlet, når du ansøger om en stilling hos Stribehus og undervejs i 
rekrutteringsfasen. 
 
3. HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLES 

Vi behandler oplysninger om dig i form af eksempelvis navn, adresse, kontaktoplysninger, oplysninger 
om din uddannelse og faglige kvalifikationer, erfaringer m.v. Vi vil desuden bede dig om at kunne 
fremvise en straffeattest, hvis du indkaldes til en ansættelsessamtale. Vi opbevarer ikke 
straffeattesten.   
 
4. TIL HVILKE FORMÅL BEHANDLES OPLYSNINGERNE  

Vi behandler oplysningerne med henblik på at kunne behandle din ansøgning og eventuelt tilbyde dig 
en stilling. 
 
5. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN 

Vi kan behandle de oplysninger, som du selv giver os på baggrund af vores legitime interesse i at 
kunne behandle din ansøgning.  
I tilfælde af at vi ønsker at indhente referencer fra dine tidligere arbejdsgivere, kan dette ske, hvis du 
giver os dit samtykke til det. 
 

Henvisninger til retsgrundlaget: 
▪ Databeskyttelsesforordningens (2016/679/EU) art. 6, stk. 1, litra a) (samtykke) 
▪ Databeskyttelsesforordningens (2016/679/EU)  art. 6, stk. 1, litra f) (legitim interesse) 

 
 
6. STRIBEHUS’ VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

I tilfælde af at vi indhenter referencer fra dine tidligere arbejdsgiver, vil vi oplyse disse om, at du 
søger en stilling hos Stribehus. Vi videregiver ikke oplysninger om dig i andre tilfælde. 
 
7. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE 

Stribehus anvender en række databehandlere, fx leverandører af it-systemer. Visse af disse 
leverandører er etableret i lande udenfor EU, og derfor kan dine oplysninger blive overført til 
tredjelande. Overførslerne er omfattet af fornødne garantier, jf. Databeskyttelsesforordningen 
(2016/679/EU) art. 46, stk. 2, litra c) (standardkontraktbestemmelser). Du kan kontakte Stribehus, 
hvis du ønsker at få udleveret kopi af disse bestemmelser. 
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8. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 

Vi opbevarer dine oplysninger i en periode på op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessen er 
afsluttet. Vi opbevarer dine oplysninger af hensyn til at kunne dokumentere korrekt 
sagsbehandlingsforløb. I tilfælde af at vi ikke kan tilbyde dig ansættelse på nuværende tidspunkt, vil 
vi bede om dit samtykke til at kunne opbevare dine oplysninger i op til 6 måneder med henblik på at 
kunne kontakte dig og tilbyde dig ansættelse på et senere tidspunkt. 
 
9. DINE RETTIGHEDER  

Efter databeskyttelsesreglerne har du følgende rettigheder: 
Du har ret til at anmode Stribehus om at få indsigt i dine personoplysninger. Såfremt dine 
personoplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at bede os om at berigtige 
oplysningerne. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode Stribehus om at slette 
eller begrænse dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen. Du har desuden i 
visse tilfælde ret til at anmode om, at vi overfører dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. 
Såfremt du ønsker at gøre brug af en af dine rettigheder, bedes du kontakte os. 
 
Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 
www.datatilsynet.dk. 
 
I tilfælde af at vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til 
at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den 
behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.  
 
10. KONTAKTOPLYSNINGER 

Stribehus ApS (CVR. 38148338) er dataansvarlig overfor behandling af dine personoplysninger. Du er 
velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen. 
 
Stribehus ApS 
Skolevang 2, Kirke Sonnerup 
4060 Kirke Såby 
Mail: Kontakt@stribehus.dk  
Web: www.stribehus.dk  
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