
   

 

Persondatapolitik 
Her kan du læse, hvordan Fynsk Erhverv håndtere personoplysninger. 

Dataansvarlig 
Fynsk Erhverv er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i 

overensstemmelse med lovgivningen. 

Vores kontaktoplysninger er: 

Albani Torv 4, 

5000 Odense C 

info@fynskerhverv.dk 

+45 66144714 

Vi behandler følgende persondata  

Når du bruger vores hjemmeside indsamler, vi følgende personoplysninger: 
Ud over Google Analytics bliver der ikke indsamlet andre persondata, end dem du selv oplyser. 

Google Analytics 

Fynsk Erhverv analyserer din adfærd på vores hjemmeside og gemmer i 14 måneder til at lave 

statistiker og forbedre vores indhold. Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart. Der 

indsamles: 

• Din geografiske placering (land) 

• Dit computersprog 

• Din trafik på vores sider 

• Dit køn 

• Dine interesser 

Din IP-adresse bliver anonymiseret og derfor er disse oplysninger ikke personhenførbare/kan ikke 

identificere dig. 

 

Formål med behandling og retsgrundlag  

Oplysningerne om personer i Den fynske virksomhedsportal gemmes indtil en person fratræder sin 

stilling, eller ønskes slettet.  

Når du bruger vores hjemmeside placerer vi cookies  
Se vores cookie- og privatlivspolitik 

Hvis du ansøger om et job hos os behandles følgende personoplysninger:  
De oplysninger du selv videregiver til Fynsk Erhverv er de oplysninger der behandles. 

https://fynskerhverv.dk/cookie-og-privatlivspolitik/


   

 

Oplysningerne vil alene blive brugt internt i Fynsk Erhverv i forbindelse med besættelse af stillingen. 

Det vil kun være de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til 

oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre. 

Vi sletter oplysningerne senest 6 måneder efter modtagelses dato, medmindre der er givet samtykke 

til, at vi opbevarer den i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare 

dem i længere tid.  

Dine rettigheder  
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig 

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig  

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine 

personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.  

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække 

samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er 

pålagt at skulle behandle personoplysningerne.  

Klageinstans  
Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se 

kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk  

http://www.datatilsynet.dk/

