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Lokale Pengeinstitutter 

Toldbodgade 33, 4. sal 

1253 København K 

T 33 41 84 00 

F 33 91 30 35 

sekretariatet@lopi.dk 

 

Privatlivspolitik til jobansøgere i Lokale Pengeinstitutter 

0. Indledning 

Lokale Pengeinstitutter (LOPI) behandler dine personoplysninger, når du er jobansøger i 

LOPI. Formålet med denne privatlivspolitik (Privatlivspolitik) er at informere dig om, hvor-

dan vi behandler dine personoplysninger, til hvilke formål, og hvilke rettigheder du har i 

forbindelse hermed. 

Hvis du bliver ansat i LOPI, vil du få information om vores behandling af medarbejderes 

personoplysninger (Persondatapolitik for medarbejdere i Lokale Pengeinstitutter). 

 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Lokale Pengeinstitutter 

Toldbodgade 33 

DK - 1253 København K  

Tlf. nr.: 33 41 84 00 

E-mail: sekretariatet@lopi.dk 

 

1. Sådan behandler LOPI dine personoplysninger 
1.1 LOPI behandler de personoplysninger om dig, som du fremsender i forbindelse med din 

ansøgning, CV og andet relevant materiale. 

1.2 Formålet med behandlingen af disse personoplysninger er at gennemføre ansøgningspro-

cessen og derigennem at vurdere og udvælge den rette og mest kvalificerede kandidat til 

en ansættelse. 

1.3 Til brug for en ansættelsessituation indsamler og opbevarer vi de oplysninger, som vi har 

modtaget bl.a. ansøgning, CV, eksamensbeviser, mv.  

1.4 LOPI behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger (helbredsoplysnin-

ger, fagforeningsforhold m.v.) om dig, medmindre du fremsender dette i din ansøgning. 

LOPI opfordrer dig til ikke at fremsende følsomme personoplysninger om dig selv, da 

dette ikke er nødvendigt forud for din ansættelse. Hvis LOPI mod forventning skulle mod-

tage og derfor behandle følsomme personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen, 

fordi det vurderes at være nødvendigt i det konkrete tilfælde, vil vi indhente dit forudgå-

ende og udtrykkelige samtykke hertil. 

1.5 LOPI skal som udgangspunkt ikke bruge dit CPR-nummer inden din ansættelse, og 

behandler det ikke, medmindre du selv har medtaget dette i din ansøgning. LOPI opfor-

drer dig til ikke at fremsende dit CPR-nummer i ansøgningen. 

1.6 Vi beder dig oplyse os, hvis der måtte ske ændringer i dine personoplysninger. Vi retter 

straks personoplysninger, når vi får kendskab til, at de måtte vise sig at være forkerte eller 

vildledende. 
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2. Retsgrundlag 

2.1 For at indsamle, anvende og videregive personoplysninger skal man have et lovligt 

grundlag. 

2.2 Grundlaget for vores anvendelse af dine oplysninger finder du i artikel 6 og artikel 9 i 

databeskyttelsesforordningen (GDPR). Derudover retter vi os efter den danske databeskyt-

telseslovs §§ 6 – 8, § 11 og § 12. 

2.3 LOPI behandler personoplysninger om dig for at forfølge en legitim interesse, da vi som 

potentiel arbejdsgiver ønsker at behandle personoplysninger til rekruttering. 

2.4 Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan desuden også fremgå af 

lovgivning, hvorefter vi har pligt til at opbevare og behandle personoplysninger om dig 

(f.eks. indhentelse af straffeattest for visse stillinger). 

2.5 Nogle behandlinger kræver dit samtykke. Det gælder f.eks. hvis vi ønsker at indhente en 

reference fra en tidligere arbejdsgiver. 

2.6 Derudover efterlever vi det mere generelle krav i databeskyttelsesloven om, at personop-

lysninger alene må indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og at de ikke må 

viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. 

3. Videregivelse af personoplysninger 

3.1 Vi anvender som udgangspunkt ikke eksterne leverandører i rekrutteringsprocessen, så 

dine oplysninger bliver ikke videresendt til sådanne. I visse tilfælde vil vi dog anvende 

rekrutteringsbureauer, som dine oplysninger kan videresendes til. 

3.2 Vi videregiver oplysninger til myndigheder, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen. 

4. Adgang til personoplysninger uden for EU/EØS 

4.1 Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande. 

5. Hvor oplysningerne om dig stammer fra 

5.1 De oplysninger, vi behandler, stammer enten fra dig gennem din ansøgning. 

5.2 I en ansættelsessituation sker det, at vi efter dit samtykke kan indhente oplysninger om dig 

fra de referencer, du har angivet. 

6. Opbevaring og sletning af personoplysninger 

6.1 Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var 

grunden til behandlingen af oplysningerne. 

6.2 Dine personoplysninger opbevares således i hele ansøgningsprocessen. Når ansøgnings-

processen er afsluttet og stillingen er besat, sletter vi din ansøgning, dit CV og andet rele-

vant materiale hurtigt muligt derefter, hvis du ikke opnår ansættelse. 
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7. Sådan beskytter LOPI dine personoplysninger 

7.1 LOPI beskytter dine personoplysninger og har interne regler, processer og kontroller for 

informationssikkerhed. Vores informationssikkerhed er baseret på en grundig vurdering af 

de risici, der er forbundet med behandlingen af dine personoplysninger. Vi har både tekni-

ske og organisatoriske foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hæn-

delig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offent-

liggørelse. 

7.2 Derudover sikrer vi, at uvedkommende ikke får adgang til dine personoplysninger, bl.a. ved 

at begrænse adgangen til personoplysninger til relevante medarbejdere. For at undgå 

datatab tager vi endvidere løbende backup af vores datasæt. I tilfælde af et sikkerheds-

brud, der indebærer en høj risiko for dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt. 

8. Dine rettigheder som registreret 

8.1 Når LOPI behandler dine personoplysninger som jobansøger, bliver du persondataretligt 

anset for den registrerede og får dermed en række rettigheder. 

8.2 Du har følgende rettigheder: 

- Indsigtsret 

Du er berettiget til at anmode LOPI om indsigt i, hvilke personoplysninger som LOPI 

behandler om dig. 

- Ret til rettelse 

Du er berettiget til at anmode LOPI om at få urigtige personoplysninger om dig selv 

rettet. 

- Ret til sletning 

Du er berettiget til at anmode LOPI om sletning af dine personoplysninger inden vo-

res generelle slettefrist. 

- Ret til begrænsning af behandling 

Du kan anmode LOPI om begrænsning af behandlingen af de personoplysninger, 

som LOPI opbevarer og behandler vedrørende dig.  

- Indsigelsesret 

Du har ret til at gøre indsigelser mod en bestemt behandling af dine personoplysnin-

ger.  

- Ret til dataportabilitet 

Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format, eller få disse oplysninger videregivet til en anden dataansvar-

lig. 

- Ret til at trække samtykke tilbage 

Du kan til enhver tid trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen påvirker ikke lov-

ligheden af den behandling, der er gennemført, før samtykket blev trukket tilbage. 
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8.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder 

du nederst i dette dokument. 

8.4 Samtidig skal du være opmærksom på, at dine rettigheder ikke finder anvendelse fuldt ud i 

alle tilfælde. F.eks. sletter vi ikke oplysninger, som vi skal opbevare i henhold lovgivningen, 

eller hvis vi af anden grund måtte være berettigede til at opbevare personoplysningerne 

fortsat. 

8.5 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 

rettigheder på Datatilsynets hjemmeside. 

9. Kontaktoplysninger 

9.1 Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller generelt om, hvordan LOPI behandler 

dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte henholdsvis kontorchef Christine 

Marie Andersson (cma@lopi.dk) eller administrationsdirektør Torben Rømer (tr@lopi.dk). 

10. Klage 

10.1 Du har mulighed for at klage over LOPI’s behandling af personoplysninger. Klage indgives 

til: 

Datatilsynet 

Borgergade 28,5 

1300 København K 

Tlf.: 33 19 32 00 

E-mail: dt@datatilsynet.dk 

Du kan sende sikker mail til Datatilsynet via din e-Boks.  

11. Om denne privatlivspolitik 

11.1 Dette er version 2.0 af LOPI’s privatlivspolitik for jobansøgere i LOPI. LOPI kan løbende 

opdatere denne tekst med det formål at præcisere teksten eller rette fejl i sprog og ind-

hold. Den gældende privatlivspolitik er til enhver tid tilgængelig på LOPI’s hjemmesider. 

 

Dato:       23.09.2019 
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