Persondatapolitik
Powerjobsøgerne behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik,
der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger med henblik på en sikker og
gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler
personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun
personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter
dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Denne politik dækker for de personoplysninger som Powerjobsøgernes medlemmer frivilligt
angiver i forbindelse med oprettelse af profiler på www.powerjobsøgerne.dk og i forbindelse med
de oplysninger som Powerjobsøgerne indsamler som en del af vores netværksaktiviteter med
virksomheder og samarbejdspartnere. Denne politik er løbende opdateret.

1. Indsamling af Personoplysninger
Du vil altid blive informeret inden vi indsamler personoplysninger om dig. De personoplysninger
vi indsamler kan, for eksempel, være navn, virksomhedsnavn, e-mail og fysisk adresse. Vi
indsamler personoplysninger direkte fra virksomhedsregistre (NNData) og sociale media
(LinkedIn) men også fra virksomheder og andre aktører der, i forbindelse med vores
netværksaktiviteter, samarbejder med os.

2. Databehandlere
Powerjobsøgerne har indgået databehandleraftaler med alle de databehandlere, som vi gør brug
af i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR 2016/679).
Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til
loven.

3. Formål
Behandling af personoplysninger bruges til følgende formål:
a) At sikre medlemmernes adgang til Powerjobsøgernes kandidatprofil-banken
b) At sikre potentielle arbejdsgiver adgang til Powerjobsøgernes kandidatprofil-banken
c) At sikre Powerjobsøgernes løbende kontakt med deres aktive medlemmer
d) At sikre Powerjobsøgernes organisering og organisationens almindelig drift
e) At sikre Powerjobsøgernes netværksaktiviteter til gavn for tidligere og nuværende medlemmer
samt samarbejdspartnere, herunder virksomheder.
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f) At udarbejde månedlige og årlige statistiker over Powerjobsøgernes virksomhedsmål.
Powerjobsøgerne bruger fuldt anonymiserede personoplysninger for udarbejdelse af
statistikrapporter.

4. Rettigheder
Persondataforordningen GDPR 20016/679 giver Powerjobsøgernes medlemmer følgende
rettigheder:
a) Ret til adgang - Retten til at blive informeret om og anmode om adgang til de
personoplysninger, der bliver behandlet
b) Ret til rettelse - retten til at anmode om, at vi ændrer eller opdaterer medlemmernes
personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige
c) Ret til sletning - Retten til at anmode om, at vi sletter deltageres personoplysninger
d) Ret til at begrænse - Retten til at anmode om, at vi midlertidigt eller permanent ophører med
at behandle alle eller nogle af deltagernes personoplysninger
e) Ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af deltageres persondata af grunde,
der vedrører en deltagers særlige situation
f) Ret til at frabede sig at personoplysninger bliver behandlet til direkte markedsføring
g) Ret til dataportabilitet - ret til at anmode om en kopi af sine personoplysninger i elektronisk
form og ret til at overføre disse personoplysninger til brug i en anden parts tjeneste
h) Ret til ikke at blive underlagt automatiseret beslutningstagning

5. Videregivelse af Personoplysninger
Powerjobsøgerne anvender tjenesteudbydere (ITTP) og databehandlere (UnoEuro A/S, Curanet
A/S, Dinero Regnskab APS og Bluegarden A/S). Samarbejde med databehandlere er underlagt
databehandleraftaler i overensstemmelse med Persondataforordningen 2016/679. Vores
databehandlere er kontraktligt forpligtet til at behandle alle persondata strengt fortroligt.
Powerjobsøgerne videregiver personoplysninger til tredjepart udelukkende i overensstemmelse
med, hvad der er anført i vores persondatapolitik. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra
en domstol eller en anden myndighed.

6. Periode for Opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem,
når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysninger og
baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår
informationer slettes.
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7. Sikkerhedsforanstaltninger
Powerjobsøgerne har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at
personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller
kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
lovgivningen.
Vores IT-leverandører sørger løbende for, at vores IT-udstyr er opdateret og har installeret
passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewall og virusbeskyttelse.
De indsamlede personoplysninger opbevares på servere i Danmark. Nogle personoplysninger
administreres af databehandlere, som behandler personoplysninger på Powerjobsøgerne vegne
i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

8. Brug af Cookies
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved
tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din
browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige
oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.
Når du besøger vores hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke
ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du blokere eller slette dine cookies på din harddisk.
Vores databehandler ITTP bruger cookies for at fastlægge, hvem der besøger vores website,
samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker.

10. Indsigt og Klager
Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver
tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at
der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte,
har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@pwjs.dk. Hvis
du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage
kontakt til Datatilsynet.

11. Kontaktoplysninger for Powerjobsøgernes Landsorganisation
Højnæsvej 73, st.
2610 Rødovre
CVR 35920706
Telefon: 30 555 313
E-mail: kontakt@pwjs.dk
Sidst revideret af Powerjobsøgerne den 24 maj 2018
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