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CVR-nummer: 38368737
Vores formål er at matche virksomheder med mulige jobkandidater.
Vi matcher VIRKSOMHEDSKULTUR med KOMPETENCER & PERSONLIGHED.
For at sikre god skik mellem PLAYapply.com og alle vores brugere, har vi samlet
alle vores retningslinjer og betingelser for brug af hjemmesiden ét sted.
Begrebet ’god skik’ omfatter her måden, vi skriver/taler til hinanden på, men god
skik handler også om, at vi anvender teknik og data for at optimere din og andre
brugeres oplevelse og ikke mindst sikkerhed.
POLITIK FOR BRUG AF DATA

Hvis du har spørgsmål til nedenstående politik for brug af data, kan du rette
henvendelse til PLAYapply på e-mail info@playapply.com.
Indsamling og brug af data
PLAYapply indsamler og behandler dine data i overensstemmelse med Lov om
behandling af personoplysninger (Persondataloven).
I forbindelse med din brug af services, funktioner og kampagner på PLAYapply’
platforme, kan det være nødvendigt, at du laver en profil-oprettelse, så PLAYapply
kan opbevare flere oplysninger på din bruger. PLAYapply registrerer i den
forbindelse personoplysninger om dig.
Personoplysninger, som PLAYapply indsamler, dækker information som navn og
email.
Data, som PLAYapply indsamler, omfatter ikke oplysninger af fortrolig karakter som
fx kreditoplysninger, personnumre, pasoplysninger og indtægtsoplysninger.
Oplysninger samles kun, hvis du giver samtykke hertil. Det være sig når du
registrerer dig, opretter en profil, eller blot giver tilladelse til datatræk fra andre
eksterne databaser mv.
Personoplysninger og forbrugsdata, herunder angivelse af kompetencer, afgivet på
PLAYapply bruges i PLAYapply-regi for at kunne yde jobmuligheder, for at kunne
tilbyde dig forskellige services, for at give øget indholdsrelevans, mere målrettet

indhold, tilbud om jobs og services, og i forbindelse med videreudvikling og
forbedring af PLAYapply’ site.
PLAYapply videregiver som udgangspunkt kun personoplysninger til tredjepart, hvis
du selv udtrykkeligt giver samtykke til det. Dog kan PLAYapply være forpligtet til at
udlevere data ved lovovertrædelser, som fx krænkelse af ophavsret i debatindlæg
og injurier, hvis lovgivningen kræver det.
PLAYapply forbeholder sig ret til at foretage datatræk fra andre offentlige
databaser, der databehandler og offentliggør offentlig tilgængelig data (fx
oplysninger om boligejernes bolig) og koble disse data til registrerede brugere med
henblik på at skabe bedre informationskampagner, digitale hjælpefunktioner og
målrettet viden på din profilside, mails og notifikationer, som PLAYapply leverer til
dig.
Data opbevares, indtil du selv sletter dem eller sletter din profil, eller i op til 2-5 år
efter du sidst har været aktiv på din profil eller anvendt en service.
Dataansvarlig og databehandler
PLAYapply er dataansvarlig for den data, du afgiver på PLAYapply’ digitale
platforme.
Det er PLAYapply som dataansvarlig der afgør, til hvilket formål og med hvilke
hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger.
PLAYapply behandler alle data og kan vælge at få hjælp til behandling af data fra
tredjeparts-/underleverandører (databehandlere).
Sikkerhed ved behandling og opbevaring af data
PLAYapply træffer som dataansvarlig de fornødne tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres,
fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
På PLAYapply.com opsamles profiloplysninger i et centralt system. Alle oplysninger
opbevares på servere i EU.
Lagringsmedier, sikkerhedskopier af data mv. opbevares forsvarligt aflåst således,
at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.

Alle profiloplysninger beskyttes af et personligt brugernavn og en krypteret
adgangskode, som du når som helt kan vælge at udskifte. Du kan også vælge at
beskytte dine oplysninger ved at bruge socialt login.
PLAYapply og PLAYapply's databehandlere opbevarer dine personoplysninger på
servere med høj sikkerhed og begrænset adgang. PLAYapply kan, til trods for
sikkerhedsindsatserne, ikke garantere 100 procent sikkerhed. Vi anbefaler derfor,
at du altid er varsom med at benytte følsom information på internettet.
Grundet den hurtige tekniske udvikling og krav til teknologi og datasikkerhed
forbeholder PLAYapply sig ret til at justere og opdatere krav og retningslinjer for
behandling og sikring af personoplysninger.
Din ret til indsigt og indsigelser vedrørende persondata
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke til PLAYapply'
behandling af persondata vedrørende dig.
Du har ligeledes ret til indsigt i, hvilke data PLAYapply behandler, som vedrører dig,
og hvis nogle data er urigtige eller vildledende, kan du kontakte PLAYapply for at få
disse slettet eller korrigeret.
Alternativt kan du selv slette eller korrigere oplysninger fra din brugerprofil.
Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til
PLAYapply' digitalafdeling på e-mail info@PLAYapply.com.
Du har ligeledes mulighed for at klage over behandlingen af dine personlige
oplysninger. Klager kan indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
KONKRETE BETINGELSER FOR PROFIL, SERVICES OG KAMPAGNER

Profiler hos PLAYapply
PLAYapply.com tilbyder alle mulighed for gratis at få adgang til relevant viden om
jobtilbud. Det kræver ikke en profil at se jobopslag. Ved at presigne siden,
kontakter vi dig så snart vi går online.
Opretter du en profil hos PLAYapply, kan vi tilbyde dig adgang til nye funktioner,
der giver dig mulighed for hurtigere adgang til jobsøgning indenfor dine
kompetencer.
For at oprette en profil skal du opgive:

•
•
•

Dit rigtige navn og efternavn(e)
Din e-mail
En adgangskode

Når du opretter din profil, skal du give samtykke til PLAYapply’ generelle
betingelser.
Socialt login
Socialt login er en service, der har til formål at give dig nemmere adgang til din
PLAYapply-profil. Ved at benytte socialt login kan du både spare tid og begrænse
mængden af brugernavne og passwords.
Ved Socialt login kan du vælge at give PLAYapply adgang til yderligere data fra en
af dine sociale profiler, og dermed automatisk udfylde din PLAYapply-profil. Data er
fx oplysninger som køn, alder og interesser, som bidrager til at gøre brugen af
PLAYapply’ tilbud og services til dig mere relevante.
Du kan benytte Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn som sociale login til
PLAYapply.com. Ved at bruge socialt login accepterer du, at PLAYapply indhenter
oplysninger om dig fra det relevante sociale medie til brug for din profil.
Ønsker du ikke, at PLAYapply og Facebook kan tracke forbindelsen mellem din
profil og din adfærd på PLAYapply.com, skal du sørge for ikke at være logget ind
på Facebook med den browser, du bruger til at besøge PLAYapply.com.

