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PRIVATLIVSPOLITIK FOR ANSØGERE 
til Hans Kjær Trading A/S 
 

1. Opbevaring af persondata 
Ved modtagelse af jobansøgninger/uopfordrede ansøgninger mv. behandler vi dine persondata fortroligt og 
overholder altid alle relevante og gældende lovbestemmelser. 
 
Vi opbevarer kun dine persondata så længe vi ser det relevant og med den hensigt evt. at kunne kontakte dig 
ang. en evt. jobsamtale. Opbevaring med dette som hensigt vil dog maksimalt være et år fra modtaget 
ansøgning.  
 

2. Dataansvarlig 
Den dataansvarlige der behandler, opbevarer og sletter dine persondata jf. ovenstående vil være 
personaleansvarlige hos Hans Kjær Trading A/S. 
 

3. Data og formål 
Indsamlede data vil være de persondata du angiver i CV/ansøgning. Derudover indsamler vi navn, e-
mailadresse og telefonnr. for at kunne kontakte dig med bekræftelse på modtagelse, samt en evt. 
jobsamtale.  
 

4. Andre modtagere af personoplysninger 
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 
 

5. Databehandler 
Hans Kjær Trading A/S hjemmeside ligger hos One.com og er i forhold til ovenstående fungerende 
databehandler. De persondata (navn, mailadresse, tlf. og uploads) som oplyses via formularen på vores 
hjemmeside vil blive opbevaret i One.com’s datacentre. Sletning af dette jf. pkt. 1.  
Vi har indgået databehandleraftale med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de 
overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. 
 

6. Dine rettigheder 
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til 
at anmode os om følgende: 
• At få adgang til og få ændret dine persondata 
• At få slettet persondata 
 
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive 
klage til en databeskyttelsesmyndighed. 
 
Ønsker du ikke længere at vi skal behandle dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning 
herom til soren.kjaer@hanskjaer.com.  
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