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1. Persondataansvar hos IKontrol 
Hos GoodieSoft ApS (iKontrol) udvikler vi software til brug for virksomheder, og er derfor ofte 
Databehandler, men der findes en række situationer, hvor vi er Dataansvarlig og i denne persondatapolitik 
har vi beskrevet, hvordan vi behandler persondata, når vi er dataansvarlige. 
 
Vi behandler personoplysninger om dig, når du kontakter os, og når du besøger vores hjemmeside. 
IKontrol anvender cookies i forbindelse med vores hjemmeside. Vi henviser i den forbindelse til den 
cookiepolitik, som er tilgængelig på vores hjemmeside www.ikontrol.dk/legals/ 

 
2. Hvordan kontakter du os? 
iKontrol, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan 
kontakte os på nedenstående adresse. 

GoodieSoft ApS 
Gunnar Clausens Vej 32D 
8260 Viby J 
 
Telefon: +45 7060 6055 
Email: suppport@ikontrol.dk 

Overordnet ansvarlig for vores behandling af data er Torben Kovaltsenko Jørgensen, der kan kontaktes på 
mail: torben@ikontrol.dk. 

Behandling af dine personoplysninger  
Når vi håndterer personoplysninger om eller for dig, indsamler og behandler vi kun de personoplysninger, 
der er nødvendige i forhold til det formål, vi indsamler oplysninger til. 

Vi vurderer, om der er grundlag for at indsamle og behandle personoplysninger, hvilke personoplysninger, 
der er nødvendige og relevante, og hvor længe personoplysningerne skal opbevares. 

I forbindelse med varetagelsen af opgaver for vores kunder samt drift af virksomheden, vil der være 
situationer, hvor vi, til vores egne formål, håndterer personoplysninger om andre parter, f.eks. 
medarbejdere hos samarbejdspartnere, aftaleparter eller andre relevante parter. Vi vil i også i de 
situationer være dataansvarlige.  

Derudover er vi dataansvarlige for de data, vi indsamler om vores medarbejder i forbindelse med den 
løbende varetagelse og administration af ansættelsesforholdet. Du kan læse mere om vores behandling af 
personaleoplysninger i afsnittet ”Rekrutteringspolitik” nedenfor. 

Når vi er dataansvarlig i forhold til dine persondata, betyder det, at vi skal sikre overholdelse af de 
rettigheder, du har efter persondatalovgivningen. Du kan læse mere om dine rettigheder i afsnittet ”Dine 
rettigheder” nedenfor. 
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3. Behandling af persondata 
Vi indsamler og opbevarer kun relevante og nødvendige persondata og kun til 
bestemte formål 
Vi anvender kun de persondata, som er nødvendige og relevante for varetagelsen af konkrete opgave for 
vores kunder samt som led i driften af vores virksomhed.  

De data, vi indsamler omfatter typisk almindelige persondata i form af navn og arbejdsrelaterede 
kontaktoplysninger. 

Vi videregiver ikke dine persondata uden et lovligt grundlag 
Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, inden vi videregiver dine persondata til tredjepart.  

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtede til at videregive dine persondata, f.eks. som led i 
indberetning til en myndighed.  

Vi videregiver ikke dine persondata til modtagere i tredjelande, dvs. lande udenfor EU/EØS-området.  

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata 
Hvis vi bliver bekendt med, at en personoplysning ikke længere er relevant, eller at den er forkert sletter 
eller retter vi oplysningen. 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige 
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi oprindeligt har 
indsamlet oplysningerne til. 

Persondata indhentet i forbindelse med behandlingen af konkrete opgaver vil blive opbevaret en passende 
periode efter opgavens afslutning. Det vil normalt være i en periode på 5 år fra sidste behandling, blandt 
andet med udgangspunkt i Bogføringslovens regler.  

4. Rekrutteringspolitik 
Hvis du sender os en ansøgning – uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag – behandler vi de 
oplysninger, du deler med os. Dine oplysninger vil alene blive anvendt og opbevaret til brug for 
gennemførelse af en evt. rekrutteringsproces samt i forbindelse med en eventuel ansættelse. 

Vi indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige 
samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du dog til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige 
forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger. 

Vi skal ikke bruge dit CPR-nummer i forbindelse med modtagelse af en ansøgning, og beder dig om ikke at 
indeholde dette i de dokumenter du sender frem til os, ligeledes ikke i CV eller eksamensbeviser m.m. 

Vi kan opbevare oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS. Samarbejdet 
med eventuelle leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende 
regler. 
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Vi opbevarer din ansøgning og andre oplysninger, indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale 
om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, og maksimalt i 
en periode på 6 måneder herefter. Hvis du ansættes, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit 
ansættelsesforhold. 

5. Sikkerhed 
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed 
Vi har truffet en række organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at passe på de personoplysninger, 
som vi behandler. Det betyder, at vi har interne instrukser om behandling af data, digital beskyttelse i form 
af bl.a. antivirusprogrammer, firewall og spamfilter samt procedurer for tilsyn med beskyttelsen af 
personoplysninger. 

Det betyder også, at vi har begrænset, hvem der har adgang til dine oplysninger. 

Vi har indgået databehandleraftaler med de virksomheder, der behandler data for os, så vi har sikret, at de 
også passer godt på de personoplysninger, vi overlader til dem. 

Hvis der skulle ske et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for krænkelse af dine rettigheder, vil du 
blive orienteret af os. 

6. 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 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 
generelle sletning indtræffer. 

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage 
Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til 
enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine 
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for 
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Ret til begrænsning af behandling 
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Du har 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. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte 
markedsføring. 

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. 

7. 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 her Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. 


