Oplysning om Ørsteds behandling af ansøgeres personoplysninger
Ørsted Services A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia er dataansvarlig og er derfor ansvarlig
for dine oplysninger.
Dine personlige oplysninger og ansøgningsmateriale behandles og opbevares til brug for den
konkrete rekruttering. Oplysningerne kan også blive brugt til anonymiserede
rekrutteringsstatistikker.
Som en del af rekrutteringsprocessen kan det være, at vi også vil indhente yderligere
oplysninger omkring dig fra internettet, herunder også sociale medier.
Ydermere kan det være, at vi deler din data med offentlige og juridiske instanser, hvis vi er
tvunget til at dele din data med dem.
Dine oplysninger vil blive videregivet til andre juridiske enheder i Ørsted, samt til myndigheder
og til vores testleverandører, i det omfang det er nødvendigt i forhold til formålet.
Dine personlige oplysninger opbevares i en ekstern database i Norge, der anvendes i Ørsteds
rekrutterings- og ansættelsesproces. Dine oplysninger vil også eksistere i fysisk form, hvis du
bliver inviteret til et interview.
Dine oplysninger bliver opbevaret i rekrutteringssystemet i 6 måneder. Du kan anmode om, at
oplysningerne slettes, inden de 6 måneder er gået.
Du vil ikke være genstand for nogen former for beslutning, der udelukkende er baseret på
automatisk behandling af dine oplysninger.
Behandlingen af dine oplysninger vil blive udført i overensstemmelse med den generelle
databeskyttelsesforordning (GDPR) og enhver anden gældende lovgivning om
databeskyttelse. Ørsteds behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jfr. GDPR,
artikel 6, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra a).
Du har ret til at få adgang til dine oplysninger og til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid
og/eller anmode om at få dine oplysninger rettet, slettet eller blokeret, hvis oplysningerne
viser sig at være ukorrekte eller vildledende. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det
medføre afslag på din ansøgning.
Kontakt recruitment@orsted.dk for yderligere information om adgang til eller ændringer i dine
oplysninger. Hvis du er utilfreds med Ørsteds behandling af dine oplysninger, kan du indgive en
klage til den relevante databeskyttelsestilsynsmyndighed.

Cookies
Systemet bruger to forskellige sæt af første-part cookies under sine operationer. Det første sæt
er såkaldte session-cookies, der er nødvendige for at identificere brugerne og give dem
mulighed for at logge ind i systemet, opdatere deres CV eller ansøge om stillinger. Det andet

sæt består af Google Analytics-cookies, der bruges til at indsamle rapporter om besøg på
webstedet, og at forfine brugeroplevelsen og brugervenlighed. Alle cookies er første-cookies
og indsamler anonyme data. Alt data er for strengt internt brug og deles ikke med nogen
tredjeparter.

Denne privatlivspolitik er gældende fra og med den 25 maj 2018.

