
 

Tjellesen Max Jenne A/S, Ansøger – persondatapolitik  

 

Tjellesen Max Jenne (TMJ) har brug for at behandle ansøgeres personlige oplysninger for at 

finde den bedst egnede kandidat til de tilbudte stillinger. I den forbindelse vil TMJ behandle de 

oplysninger som modtages fra de enkelte ansøgere. Grundlaget for behandlingen skal findes i 

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra (f).  

 

Formålet med denne persondatapolitik, er at oplyse hvilke personoplysninger, som TMJ 

behandler om ansøgere til de tilbudte stillinger i virksomheden, jf. Persondataforordningens 

art. 13.  

 

TMJ behandler kun de personlige oplysninger, som ansøgeren angiver i ansøgningen og dens 

bilag. TMJ kan forlange oplysninger om ansøgerens jobhistorik fra referencer, som dataemnet 

har angivet i sin ansøgning. Ingen yderligere personlige oplysninger indsamles fra nogen andre 

kilder, medmindre ansøgeren forinden har givet TMJ samtykke hertil. TMJ forlanger aldrig, at 

ansøgere skal informere om følsomme personlige oplysninger eller “særlige kategorier” af 

personlige oplysninger.  

 

Ansøgningerne og deres bilag opbevares et sikkert sted og er kun tilgængelige for de personer, 

der er ansvarlige for rekrutteringsprocessen. Ingen personlige oplysninger deles med 

tredjepart, men under særlige omstændigheder kan dataene deles med andre juridiske 

enheder af McKesson-koncernen. Personlige oplysninger videregives aldrig uden for EU/EØS.  

 

TMJ opbevarer ansøgernes personlige oplysninger i 180 dage, efter den endelige beslutning om 

rekrutteringen er truffet, hvorefter alle oplysninger om ansøgerne slettes uden varsel. Hvis 

ansøgeren helt konkret beder om det, kan ansøgningen gemmes til fremtidige jobannoncer i 

12 måneder.  

Dataemnerne har ret til at forlange adgang til de personlige oplysninger, som TMJ har om 

dem. Efter modtagelse af en sådan anmodning vil TMJ udlevere en kopi af alle personlige data 

om dataemnet inden for 30 dage i et transportabelt og maskinaflæseligt format. Dataemnerne 

har også ret til berigtigelse af alle personlige data, der ikke er korrekte.  

 

Desuden har dataemnerne ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvorefter TMJ vil slette 

ansøgningen og alle dens bilag. I så fald vil TMJ ikke længere kunne tage ansøgningen i 

betragtning.  

 

Endelig har dataemnerne ret til at indgive en klage til en tilsynsførende myndighed, hvis de 

mener, at deres rettigheder er krænket. Kontaktdetaljer om den tilsynsførende myndighed er:  

 

Datatilsynet  

Borgergade 28, 5  

1300 Copenhagen  

www.datatilsynet.dk 

 

Dataansvarlig: 

Tjellesen Max Jenne A/S 

Brandstrupvej 4 

CVR 79091812 

2610 Rødovre 

 

TMJ’s Databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Casper Rybjerg Qvist 

casper.rybjerg.qvist@tmj.dk 

 

http://www.datatilsynet.dk/

