Brug og opbevaring af persondata i forbindelse
med jobsøgning hos Add Value
Herunder findes procedurebeskrivelser for alle processer i forbindelse med, at du søger job hos
Add Value. Det gælder både, når du søger opslåede stillinger, samt når du søger uopfordret.

Modtagelse af dokumenter
Herunder CV, ansøgning, samtalepapirer, straffeattest, eksamensbevis og video. Vi gør
opmærksom på, at vi ikke modtager uopfordrede ansøgninger via e-mail, men henviser til vores CVdatabase.

Formål
For at lære dig at kende i rekrutteringssammenhæng og vurdere, om du er et match til den ledige
stilling, skal vi have adgang til forskellige dokumenter. Du uploader dokumenterne til din personlige
profil i vores database i HR-Skyen, hvor du samtidig samtykker til, at vores konsulenter kan tilgå
materialerne.

Brug
Vi opbevarer dine data sikkert, fortroligt og underlagt gældende lovgivning hos en databehandler,
der administrerer opbevaringen af dine data. Databehandlerens navn er HR-Skyen, og der er
indgået databehandleraftale med denne tredjepart.
Af de data, vi indsamler, bruger vi dit navn samt dine kontaktoplysninger til at kunne kontakte dig,
hvorfor oplysning af e-mailadresse er påkrævet ved upload.

Ajourføring
Du kan selv opdatere dine oplysninger i din personlige profil via linket du fik tilsendt ved oprettelse
af profilen. Desuden kan du altid henvende dig direkte til os på info@addvalue.dk.

Udlevering eller sletning
Du kan selv gå ind og slette din personlige profil via linket du fik tilsendt ved oprettelse af profilen.
Desuden kan du altid henvende dig direkte til os på info@addvalue.dk.
Hver sjette måned bliver du desuden notificeret direkte af HR-Skyen, som sikrer, at du endnu
ønsker at være aktiv i vores database. Reagerer du ikke på henvendelsen, slettes din personlige
profil automatisk.
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Indhentning og brug af testresultater
Formål
For at lære dig at kende i rekrutteringssammenhæng og vurdere, om du er et match til den ledige
stilling, beder vi dig typisk udfylde en eller flere personlighedstests.

Brug
Vi opbevarer dine data sikkert, fortroligt og underlagt gældende lovgivning hos en databehandler,
der administrerer opbevaringen af dine data. Databehandlerens navn er Master Danmark, og der er
indgået databehandleraftale med denne tredjepart. Ved udfyldelse af test samtykker du desuden
til, at vores konsulenter kan tilgå materialerne.
Af de data, vi indsamler, bruger vi dit navn samt dine kontaktoplysninger til at kunne identificere og
kontakte dig.

Ajourføring
Du kan til enhver tid informere os om opdateringer til dine personoplysninger ved at henvende dig
direkte til os på info@addvalue.dk.
Ved kendskab til eller forsøg på brud på datasikkerheden vil alle implicerede parter samt
Datatilsynet blive informeret øjeblikkeligt.

Udlevering eller sletning
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi må bruge og opbevare dine data. Det gør du
ved at henvende dig direkte til os på info@addvalue.dk. Vi gør opmærksom på, at
rekrutteringsprocessen ofte ikke kan finde sted uden samtykke til registrering af de nævnte data.
Skulle valget af en kandidat falde på en anden end dig, opbevarer vi dine testresultater i op til 3
måneder efter afslaget med henblik på eventuelle nye rekrutteringsprocesser.

Kontakt
Anden henvendelse om vores brug og håndtering af persondata skal ske på info@addvalue.dk.

Strategi | Ledelse | Organisation | HR
Add Value ApS • Aarhus, Aalborg & København • info@addvalue.dk • +45 7010 1044 • www.addvalue.dk

