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Brug og opbevaring af persondata i forbindelse 

med rekruttering 

Herunder findes procedurebeskrivelser for alle processer i forbindelse med rekruttering i Add Value.  

Er der tale om en international rekruttering, overføres dine oplysninger til lande uden for EU/EØS. Det 

er en nødvendighed for udvælgelse og gennemførelse af processen. 

Modtagelse af CV, ansøgning og samtalepapirer 

Formål 

For at lære dig at kende i rekrutteringssammenhæng og vurdere, om du matcher den ledige stilling, 

skal vi have adgang til forskellige dokumenter, herunder CV, ansøgning og eventuelt video, 

eksamensbevis og referencer. Du uploader dokumenterne til din personlige profil i vores database 

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. Databehandleren hedder HR-Skyen og der er indgået 

databehandleraftale med denne tredjepart. Da vi rekrutterer for en kunde, videregives al relevant 

information om dig i forhold til det pågældende job til vores kontaktperson hos kunden. Dine data 

opbevares sikkert, fortroligt og aflåst både hos os og hos kunden. Vores konsulenter og kunden er 

desuden underlagt tavshedspligt. 

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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Modtagelse af test og personprofiler 

Formål 

Vi benytter ofte tests for at lære dig bedre at kende og for at sikre det bedste match i forhold til 

virksomhed og arbejdsopgaver. Vores faste udbyder af test er Master Danmark, som er supporteret 

af platformen METIS. Når du udfylder en test i METIS, samtykker du samtidig til, at Master Danmark 

må opbevare resultatet samt at relevante konsulenter kan tilgå resultatet. 

Brug 

Vi opbevarer dine data sikkert, fortroligt og underlagt gældende lovgivning hos en databehandler, 

der administrerer opbevaringen af dine data. Databehandleren hedder Master Danmark, og der er 

indgået databehandleraftale med denne tredjepart. Desuden informeres vores kunde om 

testresultaterne. Vores konsulenter og kunden er underlagt tavshedspligt. 

Af de data, vi indsamler, bruger vi resultatet af personlighedstesten til at kunne vejlede og rådgive 

dig i forhold til din jobsøgning, karriere eller arbejdsliv. 

Ajourføring 

Data indsamlet i forbindelse med en personlighedstest er bestemt ud fra dine svar i testen, og du 

kan ikke gå tilbage og ændre svarene/resultatet. Dog kan du altid henvende dig direkte til os på 

info@addvalue.dk, hvis du ønsker, at vi opdaterer praktiske information såsom navn og 

kontaktinformationer på dig. 

Udlevering eller sletning 

Du kan også altid få udleveret eller slettet dine data permanent ved at henvende dig til 

info@addvalue.dk. Drejer det sig om at få udleveret dine data, vil vi sende dem til dig i en krypteret 

e-mail. 

 

Indhentede referencer 

Formål 

Der indhentes ofte referencer i forbindelse med rekruttering og udvælgelse til ansættelse. Alle 

referencer er oplyst af dig selv, og vi kan altså ikke indhente referencer, du ikke selv er bevidst om. 

Kontaktinformation er uploadet til HR-Skyen (databehandler), hvor vi tilgår informationerne. 
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Brug 

Vi opbevarer dine data sikkert, fortroligt og aflåst. Vores konsulenter er underlagt tavshedspligt, så 

information om dine personlige eller professionelle forhold forbliver imellem jer. 

Ajourføring 

Ønsker du at opdatere din tilknyttede konsulent på dine personlige eller professionelle forhold, kan 

du kontakte ham/hende direkte. Desuden kan du altid henvende dig til os på info@addvalue.dk.  

Vi tager desuden højde for, at der siden pågældende ansættelsesforhold kan være forekommet både 

personlig og professionel udvikling. 

Udlevering eller sletning 

Når dit forløb er afsluttet, slettes alle digitale data ligesom notater/oplysninger på papir makuleres. 

Du kan selv gå ind og slette din personlige profil via linket du fik tilsendt ved oprettelse af profilen. 

Du kan også 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. 

 

Samtaler med konsulenter 

Formål 

Rekrutteringsprocessen består bl.a. af en eller flere personlige samtaler med vores konsulenter med 

formålet om at finde den kandidat, der matcher det pågældende job bedst. Tages der notater 

undervejs, opbevares disse aflåst i et skab eller digitalt på et låst, internt drev.  

Brug 

Da vi rekrutterer for en kunde, videregives al relevant information om dig i forhold til det pågældende 

job til vores kontaktperson hos kunden. Dine data opbevares sikkert, fortroligt og aflåst både hos os 

og hos kunden. Vores konsulenter og kunden er desuden underlagt tavshedspligt. 

Ajourføring 

Ønsker du at opdatere din tilknyttede konsulent på dine personlige eller professionelle forhold, kan 

du kontakte ham/hende direkte. Desuden kan du altid henvende dig til os på info@addvalue.dk. 
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Udlevering eller sletning 

Når dit forløb er afsluttet, slettes alle digitale data ligesom notater/oplysninger på papir makuleres 

hos både os og hos kunden. 

Du kan desuden altid henvende dig til os på info@addvalue.dk, hvis du ønsker at få slettet 

oplysninger under forløbet. 

 

Kontakt 

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