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Formål:
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Persolit sikrer og dokumenterer at virksomheden beskytter
personoplysninger i overensstemmelse med betingelserne i databeskyttelsesforordningen og den
supplerende danske databeskyttelseslov.
Derudover at dokumentere databeskyttelse i organisationen og retningslinjer for at føre tilsyn med
efterlevelsen af databeskyttelsesforordningen.
Persolit har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at interne procedurer lever op til
kravene i databeskyttelsesforordningen.
Persolit er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders,
leverandørers, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger, herunder
personoplysninger.
Persondatapolitikken oplyser ligeledes om håndteringen og brugen af de registrerede
personoplysninger.
Fortegnelse over og behandling af personoplysninger:
• Medarbejdere
• Kunder
• Leverandører
• Øvrige samarbejdspartnere
• Besøgende på website (www.persolit.dk)
Vi har udarbejdet retningslinjer og fortegnelser over behandlingen af personoplysninger som giver et
overblik og beskriver de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for.
Behandlingens formål og lovlighed:
Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:
• Personaleadministration, herunder rekruttering.
• Persondata via cookies som hjælper til at skabe en bedre bruger oplevelse og evt. målrettet
annoncering. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og
undlade videre brug af websitet.
Vi benytter kun personoplysningerne til de nævnte formål, og vi indsamler kun de oplysninger, som er
nødvendige til opfyldelse af formålet.

Behandling, arkivering og sletning:
Persolit har indført retningslinjer for behandling, arkivering og sletning af personoplysninger.
• Personfølsomme oplysninger der arkiveres i fysiske mapper, opbevares i aflåste skabe.
• Personoplysninger arkiveres i it-systemer og på serverdrev, med adgangsbegrænsninger.
• Personoplysninger behandles og arkiveres kun så længe det er nødvendigt for formålet.
• Personoplysninger fra uopfordrede ansøgere slettes efter tredive dage og fra inviterede
ansøgere efter seks måneder.
Videregivelse:
Persolit videregiver kun personoplysninger til tredjepart når den registrerede har givet samtykke hertil,
medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller det bliver pålagt fra en myndighed/domstol. Disse
tredjeparter behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne
formål.
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I afsnittet om "Cookies" kan du læse, hvem der er de primære tredjeparter. For detaljeret oplysninger
se cookiepolitikken på websitet. Oplysningerne anvendes til optimal brugeroplevelse på sitet og
målretning af annoncering.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til
det. Vi anvender kun data-behandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig
beskyttelse.
For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er der retningslinjer gældende for
alle medarbejdere i Persolit. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver personoplysninger, der
kommer til kendskab igennem vores arbejde hos Persolit.
Eksterne databehandlere:
Persolit benytter udelukkende eksterne databehandlere, som kan garantere, at de vil gennemføre de
passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af krav i
databeskyttelsesforordningen.
Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af Persolit til de specifikke
formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun i henhold til Persolits retningslinjer.

Cookies
Persolits hjemmeside anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes i din computer, mobil eller
tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.
Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies.
Hvis der slettes eller blokeres for cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante og optræde
hyppigere. Det kan desuden medføre, at websitet ikke fungerer optimalt ligesom du ikke kan få
adgang til alt indhold på websitet.
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:
• Google
• Facebook
• WordPress
• Elementor (pro)
• CookieBot
Generelt ved brug af webside
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du
benytter Persolits website, indsamles og behandles der en række informationer. Det sker f.eks. ved
almindelig tilgang af indhold eller ved brug af kontaktformularen til jobsøgning.
Der indsamles og behandles typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger
om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du
klikker på (interesser).
I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles
desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med jobsøgning.
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og kunne levere de services, du har
efterspurgt, som f.eks. at søge et job. Herudover anvendes oplysningerne til at optimere services og
indhold på websitet.
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Brud på persondatasikkerheden:
I tilfælde af brud på persondatasikkerheden anmelder Persolit hurtigst muligt og inden 72 timer
bruddet til Datatilsynet. Virksomhedens Databeskyttelsesambassadør og Direktion er ansvarlig for, at
dette sker rettidigt.
I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer det vedrører, og hvilke konsekvenser
bruddet kan få for disse personer samt, hvordan Persolit har afhjulpet eller vil afhjælpe bruddet.
I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko, vil Persolit underrette de involverede personer.
Persolit dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden.
Dine rettigheder:
Som registreret har du visse rettigheder, som Persolit som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.
• Ret til løbende at få indsigt i, hvordan egne persondata behandles.
• Ret til at få berigtiget urigtige persondata og begrænsning af behandling af de urigtige data.
• Ret til at få slettet persondata - retten til at blive glemt.
• Ret til at gøre indsigelse over, behandling af egne personoplysninger.
• Ret til at kunne få udleveret sine persondata, så de kan overføres til anden udbyder
(dataportabilitet).
• Ret til at tilbagekalde samtykke.
• Ret til at klage til Datatilsynet.
Du kan kontakte Persolit og få indsigt i, hvilke personoplysninger Persolit behandler, arkivere og
hvornår de slettes, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde
personoplysninger.
Du kan endvidere kontakte Persolit, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.
Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit
samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes
du kontakte os.
Du kan forvente at modtage en tilbagemelding fra Persolit senest en måned efter forespørgslen er
modtaget. Som svar på henvendelsen, vil der blive informeret om, hvilke oplysninger vi kan slette
med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme jf. gældende lovgivning.
Kontakt:
Dataansvarlig er Persolit Entreprenørfirma A/S
CVR-nr. 55708118.
Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til
vores behandling af dine personoplysninger eller denne persondatapolitik, er du velkommen til at
kontakte os:
Persolit Entreprenørfirma A/S
Att.: Databeskyttelsesambassadør
Lindøalléen 103A
5330 Munkebo
E-mail: persolit@persolit.dk.
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Klage:
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende et brev eller en
e-mail med detaljerne i din klage til:
Persolit A/S
Att.: Databeskyttelsesambassadør
Lindøalléen 103A
5330 Munkebo
E-mail: persolit@persolit.dk.
Vi vil behandle klagen og vende tilbage.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Persolits behandling af
dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til
Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Lovgivning:
Den lovgivning der gælder for Persolits behandling af dine personoplysninger er følgende:
Databeskyttelsesforordningen (EU)
Databeskyttelsesloven (DK)
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