
EDENPEOPLE FORTROLIGHEDS POLITIK FOR EKSTERN REKRUTTERING  

  

EdenPeople inkluderer Nikosax A/S nye eksterne rekrutteringsmodul, hvis formål er at lette og 
harmonisere administrationen af ansøgere og potentielle fremtidige kandidater. Det eksterne 
rekrutteringsmodul er tilgængeligt for følgende typer registrerede: 

Udsigter       
henvisninger       
Eksterne kandidater, der ønsker at ansøge om et jobtilbud udbudt af Nikosax A/S      

Som en del af denne aktivitet behandles nogle af dine personoplysninger af Nikosax A/S. Formålet med 
denne informationsmeddelelse er derfor at informere dig om de personoplysninger, vi indsamler i 
forbindelse med det eksterne rekrutteringsmodul og, hvordan vi bruger dem. 

Den dataansvarliges identitet 
Nikosax A/S  hvis hovedkontor har adresse Lejrvejen 8, 6330 Padborg, Danmark er dataansvarlig for dine 
personoplysninger behandlet i EdenPeople . 

Kategorier af indsamlede personoplysninger 
Nikosax A/S vil som dataansvarlig, informerer dig om, at de via EdenPeople, afhængigt af kategorierne 
nedenfor, indsamler dine personlige data relateret til: 

Potentielle kandidater      
- Dine identitetsoplysninger ( dvs. fornavn og efternavn osv.)          
- Dine kontaktoplysninger ( dvs. personlig e -mail -adresse og telefonnummer osv.)          
- Dine oplysninger om dit professionelle liv ( dvs. CV og erfaringsniveau osv.)          

Dine personlige data kan være indirekte indsamlet, manuelt, af Nikosax A/S på følgende måder: 
LinkedIn -profil, eksterne rekrutteringsvirksomheders kandidater, netværksbegivenhed, 
universitetsforum, henvist profil, kilder på internet job sites eller tidligere ansøgning om et job. 
  

Henviste 
- Dine identitetsoplysninger ( dvs. fornavn og efternavn osv.)          
- Dine kontaktoplysninger ( dvs. personlig e -mail -adresse og telefonnummer osv.)          
- Dine oplysninger om dit professionelle liv ( dvs. CV og erfaringsniveau osv.)          

Dine personoplysninger er indirekte indsamlet af Nikosax A/S via 
henvisningsprocessen, dvs. en Nikosax A/S -medarbejder har foreslået din profil til en åben 
stilling i vores virksomhed. 

  

Eksterne kandidater       
- Dine identitetsoplysninger ( dvs. fornavn og efternavn osv.)          
- Dine kontaktoplysninger ( dvs. personlig e -mail -adresse og telefonnummer osv.)          
- Dine oplysninger om dit professionelle liv ( dvs. CV og erfaringsniveau osv.)          
- Hvis du har oprettet en konto; dine kontooplysninger ( dvs. login, adgangskode og, hvis det er 

tilfældet, jobadviseringer)          
- Dine kandidatoplysninger ( dvs. lønforventninger, ansøgningsstatus osv.)          

Dine personlige data indsamles direkte via ansøgningsskemaet og under udvekslinger, der kan 
forekomme som en del af rekrutteringsprocessen. 

 

 



Formål med behandlingen 
Dine personoplysninger behandles af Nikosax A/S  med henblik på: 

Håndtering af potentielle kandidater & Henviste kandidater  
- Identifikation af potentielle fremtidige kandidater          
- Opmuntring til ansøgninger til jobs i EdenPeople          

Håndtering af Ekstern kandidater   
- Aktiver en vellykket afslutning af rekrutteringsprocessen          
- Kontrol af, at kandidatens profil matcher det forventede til den foreslåede stilling          
- Kontrol af, at den eksterne kandidats profil matcher de kriterier, der søges til et fremtidigt job 

(håndtering af kandidatpuljen)  
- Give kandidater en indsigt i opfølgning og historik i deres ansøgningsproces          
- Kommunikation til kandidaterne om jobtilbud, der kan have interesse for dem          
- Medvirke til en vellykket gennemførelse af ansættelsesprocessen          
- Sikre overholdelse juridiske forpligtelser i ansættelsesprocessen  

  

Retsgrundlag for behandlingen 
Disse behandlinger af personoplysninger er henholdsvis juridisk baseret på: 

Potentielle kandidater og henviste kandidater       

Det er Nikosax A/S legitime interesse at identificere potentielle fremtidige kandidater, hvis profil 
sandsynligvis vil have interesse for de der rekrutterer og tilskynde dem til at ansøge de 
offentliggjorte jobtilbud. 

Eksterne kandidater       

- De prækontraktuelle behov, der er knyttet til rekrutteringsprocessen ( dvs. verificering af 
profilens egnethed overfor virksomhedens behov) indebærer behandling af dine 
personoplysninger til på globalt niveau at styre ansøgningens  trin og ansøgninges 
vurdering.          

- Det prækontraktuelle trin er baseret på overholdelsen af retlige forpligtelser i henhold til danske 
ansættelsesretlige regler og GDPR og i det omfang det er relevant internationale 
ansættelsesregler         

- Det er Nikosax A/S legitime interesse at kommunikere til kandidaten om jobtilbud, der kan have 
interesse for dem og at identificere profiler, der kan matche de kriterier, der søges for et 
fremtidigt job, fordi det giver mulighed for at optimere rekrutteringsprocessen.          

  
Modtagere af personoplysninger 
Dine personoplysninger vil være tilgængelige for det autoriserede personale i Nikosax A/S, det 
vil sige personaleafdelingsansatte med ansvar for rekruttering samt de ledere, som tilbuddet er knyttet 
til, hver med særlige adgangsrettigheder i henhold til omfanget af deres behov for viden.  

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, undtagen om nødvendigt til følgende 
virksomheder sammen med deres egne underleverandører, udtrykkeligt godkendt af Nikosax A/S til 
udførelse af den leverede service: 

- Edenred SA, hovedkvarteret i Edenred , for at yde bistand vedrørende vedligeholdelse, 
administration, administration, autorisation, masselastning , udrensning og udøvelse af 
rettigheder.          

- Workday Limited, SaaS -løsningsudbyderen (”Software as a Service” udbyder) og Mercer EverBe , 
integratoren, der både sikrer vedligeholdelse og teknisk support          

- ConvictionsRH, som understøtter HRIS Run -teamet i implementeringen og vedligeholdelsen 
af EdenPeople og dets fremtidige udviklinger          



- Everbe , der understøtter HRIS Run -teamet i implementeringen og vedligeholdelsen 
af EdenPeople og dets fremtidige udviklinger          

  
Overførsel af personoplysninger 
Nikosax A/S sikrer, at dine personlige data indsamlet inden for rammerne af EdenPeople ikke vil blive 
overført uden for EU, hvis der ikke er truffet en tilstrækkelig afgørelse fra Europa -Kommissionen (artikel 
45 i GDPR) eller etablering af passende og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer 
sikkerheden og beskyttelse af dine personoplysninger, i dette tilfælde standardkontraktbestemmelser 
(artikel 46 i GDPR). 

Inden for rammerne af administrationsstøtte fra Workday kan dine data blive overført til USA (i særlige 
situationer for et meget specifikt problem, når adgang fra et europæisk land ikke er muligt). 

Opbevaring af personoplysninger 
  

Potentielle kandidater og henviste kandidater       
Dine personoplysninger opbevares af Nikosax A/S i 3 måneder fra registreringstidspunktet 
foretaget af rekrutteringsteamet eller den  Edenred -medarbejder der henviser. Hvis du vælger at 
søge en stilling,  bliver du en ekstern kandidat. Nedenstående opbevaringsperioder gælder således 

  

Eksterne kandidater       
Dine eksterne kandidatoplysninger opbevares af Nikosax A/S  i 2 år fra din sidste ansøgningsdato i 
en CV -database, så du kan blive kontaktet igen, hvis vi identificerer nye tilbud, der kan svare til 
din profil. Bemærk, at hvis du har oprettet en kandidatkonto, beholdes de data, der er knyttet til 
din konto, af Nikosax A/S  i 2 år fra den sidste forbindelse til din kandidatkonto. Hvis du bliver 
rekrutteret af Edenred, og at du er involveret i trinene for ansættelse, gemmes de indsamlede 
personlige data til dette behov i din medarbejderfil. 

Når disse perioder er nået, slettes dine personoplysninger definitivt. 

Udøvelse af rettigheder for den registrerede 

I overensstemmelse med den gældende regulering har du ret til adgang til, berigtigelse af og sletning af 
dine data. Under visse omstændigheder og betingelserne i gældende lov har du også ret til at gøre 
indsigelse mod og opnå begrænsning af databehandlingsaktiviteten og ret til data portabilitet. 

Du kan udøve dine rettigheder, idet du vedlægger identitetsbevis, og sender en e-
mail (hr@ebvfinance.com) eller ved at skrive til Nikosax A/S Lejrvejen 8, 6330 Padborg, Danmark.  
  
For enhver anden form for anmodninger eller klager kan du kontakte databeskyttelseskorrespondenten 
ved at sende en e-mail til legal@ebvfinance.com.  
  
Vi minder dig også om, at du kan indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til din 
nationale myndighed for beskyttelse af personoplysninger, som i Danmark er Datatilsynet 
(www.datatilsynet.dk).  
  

 

 

 

 



****** 

Cookies 

Cookies strengt nødvendige for Edenred -karrieresiden :       
  

Nedenstående cookies gør det muligt for UAB ”EBV Finance” karriereside at fungere optimalt og 
behandles af UAB ”EBV Finance”, der fungerer som dataansvarlig. Du kan modsætte dig og slette dem 
ved hjælp af dine browserindstillinger, men din brugeroplevelse kan blive forringet. 

  

Indsat af  Navn Objektiv Opbevaringstid 
Workday PLAY_LANG Identificerer valgt sprog Session 
    

Workday PLAY_SESSION 
Bevarer brugerstater på tværs af 
sideanmodninger 

Session 

    

Workday TS01292a30 
Sikkerheds cookie som hjælper med 
at beskytte web-infrastruktur mod 
sikkerheds -angreb 

Session 

 
Workday 

TidszoneOffset Indstiller tidszone Session 

 
Workday 

Wday_vps_cookie Load balancer cookie for aktiv session Session 

 
Workday 

 
enableprivacytracking  

Identificerer lukningen af cookiebanneret Session 

 
Workday 

WorkdayLB_SAS Ikke oplyst Session  

Workday TS01db906f 

Sikkerheds cookie som hjælper med 
at beskytte web-infrastruktur mod 
sikkerheds -angreb  
 
  

Session 

 


