Politik vedr. ansøgninger til Bunzl Distribution Danmark A/S

Denne politik orienterer om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgninger til Bunzl Distribution
Danmark A/S.
Vi behandler de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dataansvarlig: Bunzl Distribution Danmark A/S, CVR nr 13 16 69 86, Greve Main 30, 2670 Greve.
Formålet er at registrere, behandle og opbevare oplysningerne med henblik på rekruttering til opslåede stillinger eller evt.
fremtidige ledige stillinger.
Oplysninger vil kun blive brugt internt i virksomheden i forbindelse med en vurdering af ansøgningen. Det vil kun være vores
HR-afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne
vil ikke blive delt med andre.
Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i
længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.
Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig:
o

Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig
efter reglerne on indsigtsret.

o

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.

o

Ret til sletning: Se vores slettefrister ovenfor. I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før
vores generelle slettefrister indtræffer.

o

Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandling af dine personoplysninger
begrænset.

o

Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger.

o

Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om
dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre vi har et
andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte os på job@bunzl.dk
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