
 

INNOMATE Persondatapolitik, v1.2  Side 1 af 2 

INNOMATE Persondatapolitik 
 

 

INNOMATE Persondatapolitik omhandler indsamling og behandling af personoplysninger om dig som en-

ten besøger vores hjemmeside eller henvender sig til os via vores kontakt- eller jobansøgningsformular på 

vores hjemmesiden.  

 

INNOMATEs Persondatapolitik skal sikre dig en fair og transparent behandling af dine personoplysninger i 

henhold til EU´s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) 2016/679. Politikken er udmøntet i in-

terne procedurer og sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine persondata.  

  
Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger? 
 
INNOMATE a/s 

Ørestads Boulevard 73 

2300 København S 

CVR nr.: 15882271 

 

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilke formål? 
 

Besøgende på INNOMATEs hjemmeside 

Når du besøger vores hjemmeside, bruger vi cookies, der indsamler oplysninger om dig. Oplysningerne 

omfatter oplysninger om din browsertype, dine søgetermer, de sider du bevæger dig rundt på, din IP-

adresse og informationer om din computertype. Cookiedata anvender vi generelt til at forbedre vores 

hjemmeside og konverteringer samt til at målrette vores markedsføring.  

 

Henvendelse via INNOMATEs kontaktformular  

Når du henvender dig til INNOMATE via vores kontaktformularer på www.innomate.com, med ønske om 

bestilling, information eller kontakt om INNOMATEs løsninger, vil du blive oprettet i vores CRM-system. 

Her vil du fremstå med navn, firmarelateret telefon, mail og adresse samt med dine eventuelle kontaktno-

ter, så vi efterfølgende kan servicere dig bedst muligt med markedsføringsmaterialer og salgsaktiviteter. 

Det sker enten via mail eller telefon. Vi fører en log over vores dialog med dig i vores CRM-system.  

Medmindre andet aftales, slettes du i CRM-systemet efter 12 mdr., hvis vi vurderer, at formålet hvortil 

dine personoplysninger blev indsamlet ikke længere er opfyldt. Du kan til enhver tid bede os om at få slet-

tet dine personoplysninger.    

 

Præsentation af INNOMATE HR 

I forbindelse med en online-præsentation af INNOMATE HR, har du mulighed for at få præsentationen op-

taget på video til brug for jeres efterfølgende beslutningsproces. Det sker kun efter forudgående aftale 

med deltagerne. Disse videoer slettes efter 6 måneder eller efter aftale. 

 

Jobsøgende hos INNOMATE 

De personoplysninger du afgiver, når du sender en jobansøgning (også uopfordrede), bliver alene anvendt 

og opbevaret til brug for en rekrutteringsproces. INNOMATE behandler dine personoplysninger fortroligt. 

Benyttes rekrutteringsfirma, udbydere af personlighedstests etc., vil dette fremgå af jobopslaget. Referen-

cer fra arbejdsgivere indhentes ikke uden dit samtykke. 

Din jobansøgning opbevares i INNOMATEs HR-system i max 6 mdr., hvorefter den automatisk slettes  

medmindre andet er aftalt med dig.  

http://www.innomate.com/
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Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 
 

INNOMATE lagrer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet, hvortil 

dine oplysninger blev indsamlet. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, kan det fore-

komme, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme. 

 

 

Videregiver vi dine personoplysninger til andre? 
 
INNOMATE videregiver ikke dine personoplysninger til andre.  

Vi anvender eksterne leverandører, der i rollen som databehandler kan behandle dine personoplysninger i 

forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysnin-

ger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til en indgået databehandleraftale 

med INNOMATE.  

  

 

Dine rettigheder som registreret 
 
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du: 

 

• Ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvorfra de kommer, med hvil-

ket formål de behandles og om vi videregiver oplysningerne til andre. 

 

• Ret til at få rettet ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger om dig. 

 

• Ret til at få dine personoplysninger slettet - herunder at tilbagekalde dit samtykke til behandling 

af dine personoplysninger. 

 

• Ret til at gøre indsigelser imod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. 

 

• Ret til at få overført dine personoplysninger til dig eller anden part (dataportabilitet). 

 

Ønsker du at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på info@innomate.com 

 

Vi bestræber os på at imødekomme alle dine ønsker vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. 

Skulle du alligevel ønske at indgive en klage, har du mulighed for at klage til Datatilsynet:  

www.datatilsynet.dk 

 

  

Ændringer i INNOMATE Persondatapolitik 
 
INNOMATE forbeholder sig ret til at opdatere og ændre denne politik. Fortager vi større ændringer i poli-

tikken, vil vi orientere dig med en synlig meddelelse på vores hjemmeside. Den gældende version af 

INNOMATE Persondatapolitik vil altid være at finde på vores hjemmeside.  

 

Dette er version 1.1 af INNOMATE Persondatapolitik sidst opdateret april 2021.   
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