
Persondatapolitik – rekruttering 
 

I henhold til persondataforordningen skal LaserTryk.dk A/S (herefter LaserTryk.dk) give dig en række 

oplysninger om, hvordan LaserTryk.dk behandler oplysninger omkring dig. Nedenfor kan du læse mere 

om, hvordan LaserTryk.dk behandler dine personoplysninger. 

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

 

LaserTryk.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som LaserTryk.dk har modta-

get om dig i forbindelse med din ansøgning om en stilling hos LaserTryk.dk. Du finder LaserTryk.dk’s 

kontaktoplysninger nedenfor. 

 

LaserTryk.dk  

P. O. Pedersens Vej 26, 8200 Aarhus N 

www.lasertryk.dk 

Cvr-nr.: 21686433 

Telefon: 87 303 303 

Mail: ag@lasertryk.dk 

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. 

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

 

LaserTryk.dk behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 

 som et led i vores rekruttering af medarbejdere  

 

3. Kategorier af personoplysninger, retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

og hvor LaserTryk.dk har personoplysningerne fra 

 

LaserTryk.dk behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 

Kategorier af personoplysnin-

ger 

Behandlingshjemmel i per-

sondataforordningen (pdf) el-

ler databeskyttelsesloven 

(dbl) 

Kilde, personoplysningerne 

hidrører fra 

Identifikationsoplysninger som 

fx navn, adresse mv. 

Pdf, artikel 6, stk. 1, litra b, idet 

behandlingen er nødvendig af 

hensyn til gennemførelse af for-

anstaltninger, der træffes efter 

din anmodning forud for even-

tuel indgåelse af en ansættel-

seskontrakt 

Dig som registreret 

Straffeattest, hvis det er rele-

vant for ansættelsen 

Dbl, § 8, stk. 3, idet du som re-

gistreret har givet udtrykkeligt 

samtykke hertil 

Dig som registreret 

Referencer fra tidligere arbejds-

givere 

Pdf, artikel 6, stk. 1, litra a. Op-

lysningerne indhentes og be-

handles kun, hvis du har afgivet 

samtykke hertil 

Tidligere arbejdsgivere og øv-

rige relevante personer 



Personlighedstests Pdf, artikel 6, stk. 1, litra f, idet 

virksomhedens legitime inte-

resse i at få foretaget og be-

handle personlighedstests går 

forud for dine interesser, idet 

personlighedstesten vil give en 

indikation af, om din profil pas-

ser til virksomheden 

Dig som registreret 

Søgninger på dit navn på inter-

nettet på offentligt tilgængelige 

sider og registrering af de frem-

søgte oplysninger 

Pdf, artikel 6, stk. 1, litra f, idet 

virksomhedens legitime inte-

resse i at foretage søgninger og 

behandle de fremsøgte oplys-

ninger går forud for dine inte-

resser 

Internettet 

Helbredsoplysninger, hvis op-

lysningerne er af væsentlig be-

tydning for varetagelse af stillin-

gen 

Pdf, artikel 9, stk. 2, litra b, og 

helbredsoplysningslovens § 2 

Dig som registreret 

 

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

 

LaserTryk.dk videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 

 Hosting: Zitcom A/S, cvr-nr. 29412006 

 

5. Overførsel til modtagere i andre EU-lande og tredjelande, herunder internationale organisatio-

ner 

 

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til modtagere uden for EU og EØS. 

 

Dine personoplysninger vil endvidere ikke blive overført til modtagere uden for Danmarks grænser.   

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger 

 

Såfremt du ikke får ansættelse hos LaserTryk.dk, opbevares dine personoplysninger i højst 6 måneder 

efter modtagelsen af ansøgningen, medmindre der konkret aftales andet. 

 

Såfremt du ansættes hos LaserTryk.dk, henvises til virksomhedens persondatapolitik for medarbejdere, 

som du vil blive orienteret om i forbindelse med en eventuel ansættelse. 

 

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

 

LaserTryk.dk anvender ikke automatiske afgørelser. 

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage 

 

Såfremt behandlingen af dine oplysninger beror på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit 

samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte LaserTryk.dk på de kontaktoplysninger, der frem-

går ovenfor i punkt 1.  

 



Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af LaserTryk.dk’s behand-

ling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

 

9. Dine rettigheder 

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til LaserTryk.dk’s behandling 

af oplysninger om dig.   

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte LaserTryk.dk.  

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som LaserTryk.dk behandler om dig samt en række yderli-

gere oplysninger.  

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.  

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for LaserTryk.dk’s al-

mindelige 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 LaserTryk.dk fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra op-

bevaring – 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 indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod LaserTryk.dk’s ellers lovlige behandling af dine per-

sonoplysninger.  

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden 

uden hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som 

du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

10. Klage til Datatilsynet  

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, LaserTryk.dk be-

handler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 


