Ekstern Persondatapolitik for Huset Venture
I denne persondatapolitik kan du læse til hvilke formål vi behandler personoplysninger, hvordan vi
passer på de oplysninger vi modtager, samt hvilke rettigheder, de personer oplysninger vedrører
har.
Huset Venture behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen
og databeskyttelsesloven. Vi har truffet en række sikkerhedsforanstaltningerne i vores
organisering, processer og IT-systemer. Disse foranstaltninger har vi lavet med henblik på at
beskytte dine oplysninger mod eksempelvis tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi
evaluerer og optimerer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de følger med den
teknologiske udvikling.
Vi er Dataansvarlige – hvordan kontakter du os:
Huset Venture Midtjylland og Huset Venture – Danmark er dataansvarlige for behandlingen af de
personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Huset Venture Midtjylland

Huset Venture - Danmark

Skanderborgvej 277
DK- 8260 Viby J

Skanderborgvej 277
DK- 8260 Viby J

CVR-nr.: 24992330

CVR-nr.: 31835666

Telefon: 8628 3555

Telefon: 8628 3555

E-mailadresse: GDPR@husetventure.dk

E-mailadresse: GDPR@husetventure.dk

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:
Formål:
 Kundeservice, optimering af hjemmesiden samt indsamling af viden/statistik om brug af
vores ydelser.
Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
 Via Huset Ventures hjemmeside indsamler vi oplysninger så som IP-adresse, type af
browser, søgetermer, netværkslokation, nyhedsbrevstilmeldinger (navne, e-mailadresser),
kontaktformularhenvendelser (navne, e-mailadresser, henvendelser du selv har indtastet).
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 Databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b, c og f.
Opbevaring af dine personoplysninger:
 Personoplysninger indsamlet via hjemmesiden opbevares enten indtil ønskede services (fx
nyhedsbrevstilmeldinger) frameldes eller indtil den ønskede service/opgave er udført med
tillæg af 5 år iht. anden lovgivning.
Huset Venture giver eller sælger ikke oplysningerne videre.

Når du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Formål:
 Jobsøgning
Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
 Oplysningerne omfatter typisk identitets- og kontaktoplysninger, din uddannelsesmæssige
baggrund og arbejdshistorik m.v.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 Databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b, c og f og 9, stk. 2, litra a, b, e
og h.
Opbevaring af dine personoplysninger:
 Personoplysninger indsamlet i forhold til jobsøgning bliver slettet så snart vi har givet afslag
på din ansøgning eller den aktuelle stilling er besat, medmindre du har givet os tilladelse til
at beholde din ansøgning eller CV. I så fald bliver oplysningerne slettet senest efter 6
måneder.
Huset Venture giver ikke dine oplysninger videre.
Når du giver os en opgave eller handler hos os, behandles følgende personoplysninger:
Formål:
 Huset Venture indsamler og behandler en række forskellige persondata i forbindelse med
vores betjening af dig som kunde. Formålet med indsamlingen og behandlingen er at løse
den opgave, du har overgivet os.
 Huset Venture videregiver dine personoplysninger internt i virksomheden eller til eksterne
aktører, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være
offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv.
afhængigt af sagens karakter.
Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
 De personlige oplysninger, vi indsamler, kan eksempelvis være navn, e-mailadresse,
privatadresse, telefonnummer samt øvrige mere personlige oplysninger, hvis dette er
nødvendig for at løse den opgave du har overgivet til os.
 Huset Venture indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand som
eksempelvis vores klienter, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 Databeskyttelsesforordningens artikler: 6, stk. 1, litra a, b, c og f og 9, stk. 2, litra a, b, e
og h.
Opbevaring af dine personoplysninger:
 HV opbevarer personoplysningerne indtil det ikke længere er nødvendigt for det eller de
formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.
 I henhold til lovgivningen kan vi være underlagt en opbevaringspligt, herunder
dokumentations- og revisionskrav. I disse tilfælde er opbevaringsperioden op til 5 år,
hvorefter personoplysningerne slettes.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning (retten til at blive glemt)
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig
til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Dokumentoplysning
Dette er 1. version af Huset Ventures persondatapolitik skrevet 07.12.2018.

