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Persondatapolitik for rekruttering for Investeringsselskabet Luxor A/S 

 
Investeringsselskabet Luxor A/S ("Luxor") er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og 

håndtere disse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.  
 
Luxor behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og den til enhver tid gældende 
databeskyttelseslovgivning. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag. 
 
Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik for rekruttering eller dine rettigheder som den registrerede, kan du 
kontakte Luxor på e-mail luxor@luxor.dk.  
 

1.  Formålet med Luxors behandling af dine personoplysninger, kategorier af personoplysninger, der 
behandles i forbindelse hermed, og retsgrundlaget herfor 

Almindelige personoplysninger 

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i 
et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i 
forbindelse med en eventuel ansættelse. 

Oplysningerne omfatter typisk identitets- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), 
oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. 

Luxor anvender dine oplysninger til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med 
dig i forbindelse med rekrutteringen. 

Luxor behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
databeskyttelseslovgivning. 

Retsgrundlaget for behandlingen af disse almindelige personoplysninger om dig er af hensyn til gennemførelse af 
foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens 
artikel 6, stk. 1, litra b, eller fordi Luxors legitime interesser i at finde den rette kandidat til stillingen går forud for 
dine interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  

I forbindelse med ansættelse i Luxor kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om dine 
økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling du søger, 
indhenter vi forinden dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

Følsomme personoplysninger 

Luxor behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig, med mindre du selv har fremsendt 
disse oplysninger, og i så fald vil dit udtrykkelige samtykke indhentes forud for behandlingen, jf. 
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. I forbindelse med fremsendelsen af din ansøgning og dit CV 
opfordres du til at undlade at afgive følsomme personoplysninger f.eks. helbredsoplysninger. 

Oplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser 

Som følge af regler om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som Luxor er underlagt, er vi 
forpligtet til at indhente straffeattester på alle medarbejdere. Bliver du indkaldt til en samtale, bedes du derfor 
medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille på følgende adresse: 

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/ 

2. Kontaktinformationer 

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson 
for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Luxors behandling af dine personoplysninger. 

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til luxor@luxor.dk.  

3. Videregivelse af personoplysninger til tredjepart (modtagere af dine personoplysninger) 

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder 
rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests osv. – vil dette fremgå af jobopslaget.  
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Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter, som behandler dine personoplysninger på vegne 
af Luxor og til formål fastlagt af Luxor og med hjælpemidler som Luxor har bestemt, sker i henhold til skriftlige 
databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder kravene i databeskyttelsesforordningen.  

3.    Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande (uden for EU/EEA) 

Luxor overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande. I det omfang Luxor for fremtiden overfører dine 
personoplysninger til tredjelande, sikrer Luxor et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved f.eks. 
at indgå EU standardkontrakter med modtageren af personoplysningerne eller at overføre til modtagere, som er 
underlagt særlige certificeringsmekanismer, f.eks. EU-U.S. Privacy Shield, hvis overførslen sker til USA. 

4. Indhentning af referencer 

 Da Luxor har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til en konkret stilling, kan vi indhente 
referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke 
reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke. 

5. Opbevaring af personoplysninger 

Luxor opbevarer dine personoplysninger i rekrutteringsfasen. Herefter slettes dine personoplysninger. 

6. Dine rettigheder 

6.1 Indsigt i Luxors behandling af dine personoplysninger 

Ved henvendelse til Luxor på luxor@luxor.dk kan du bl.a. få indsigt i: 

 hvilke personoplysninger vi behandler om dig, 

 hvor personoplysningerne stammer fra, 

 hvad vi anvender personoplysningerne til, og 

 hvem der modtager personoplysninger om dig i det omfang, Luxor har videregivet dine personoplysninger. 

Din indsigtsret kan være begrænset af: 

 lovgivningen, 

 hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse, og  

 interne vurderinger og materiale (dette kan under visse omstændigheder være undtaget fra indsigtsretten). 
 
6.2 Berigtigelse eller sletning af personoplysninger 

Luxor opbevarer din ansøgning, dit CV og andre relevante personoplysninger, indtil vi har vurderet din ansøgning.  

Luxor har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at nogle af dine 
personoplysninger slettes hurtigere end andre. 

 Er der tale om et konkret stillingsopslag, opbevares din ansøgning indtil Luxor har gennemført og afsluttet 
rekrutteringsprocessen, dog maksimalt i en periode på 6 måneder. 

 Ansættes du i Luxor, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af din ansættelse hos Luxor. Ved ophør af din 
ansættelse, kan din ansøgning blive opbevaret i op til 5 år fra ansættelsesforholdets ophør i overensstemmelse 
med forældelsesloven. 

Hvis personoplysningerne om dig er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få disse 
personoplysninger rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

6.3 Tilbagekaldelse af samtykke 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dette 
samtykke tilbage. Bemærk dog, at tilbagekaldelsen af dit samtykke ikke påvirker behandlingen af dine 
personoplysninger forud for tilbagekaldelsen. 

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, se kontaktoplysningerne nedenfor. 
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6.4 Retten til dataportabilitet 

I det omfang Luxor behandler personoplysninger om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, 
har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format. 

6.5  Retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger 

Under konkrete omstændigheder har du ret til at få Luxors behandling af dine personoplysninger begrænset.  

6.6   Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser  

Under konkrete omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. 

Du har endvidere ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, 
herunder profilering. 

Datatilsynet har udgivet en vejledning om de registreredes rettigheder. Du kan læse mere herom på:  
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/mar/vejledning-om-de-registreredes-rettigheder/ 

7.     Hvordan Luxor beskytter dine rettigheder 

Luxor benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod tab, destruktion, eller at 
andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger 

 
 
8. Ændring af Luxors privatlivspolitik  
 

Nærværende privatlivspolitik gælder fra 25. maj 2018 og kan ændres af Luxor uden varsel.  
 

9. Kontaktoplysninger  

Investeringsselskabet Luxor A/S 
Frederiksborggade 50, 4 sal 
1360 København K 
CVR-nr. 49639910 
Telefonnummer: 3332 5015 
E-mail: luxor@luxor 
Kontaktperson: Ibbi Kaas 

 
10.  Klage over Luxors behandling af dine oplysninger 

 
Ønsker du at klage over vores behandling af dine oplysninger, kan det ske til: 
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato for den seneste version af denne privatlivspolitik 23.05.2018  


