
Search IT Consult Samtykke erklæring 
 
Erklæring om samtykke til opbevaring og videreformidling af personoplysninger i 
forbindelse med formidling af konsulentjob. 
 

1. Hvem er vi? 

Search IT Consult er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores 
kontaktoplysninger er Search IT Consult, World Trade Center, Borupvang 3, 2750 
Ballerup. Telefon: 70 270 275. CVR Nr. 36 55 62 50. 
 

2. Behandlingen af dine personoplysninger 

Search IT Consult formidler konsulenter til konsulentopgaver i store og mellemstore 
virksomheder i Danmark. De oplysninger, som vi har registreret om dig er grundlaget for at 
formidle dig til konsulentopgaver, der matcher dine kompetencer og din erfaring.  

3. Hvilke personoplysninger behandler vi? 

Vi tager udgangspunkt i de personoplysninger, der er indeholdt i dit personlige CV. I 
tilknytning hertil registrerer vi referenceoplysninger fra tidligere arbejdsgivere eller 
opdragsgivere og oplysninger registreret af os i forbindelse med interview af dig. ZENIT 
CONSULT behandler følgende typer af oplysninger om dig som led i vores rekrutterings- 
og udvælgelsesproces: 

Vi registrerer i den forbindelse dine kontaktoplysninger i form af navn, postadresse, 
mailadresse og telefonnummer. 

For at kunne matche dig til konkrete konsulentjob registrerer vi også dine uddannelser, 
tidligere erhvervserfaring omfattende stillingsbeskrivelse/jobbeskrivelse, konkrete opgaver 
udført og eventuelt navne på referencepersoner oplyst af dig. 

Vi registrerer ikke oplysninger om race og religion.  

Særlige personoplysninger 



Til brug ved formidlingen af dig til konkrete konsulentjob vil vi også bede dig om at 
fremskaffe og aflevere en straffeattest, som hos en række af vores kunder er en 
forudsætning for beskæftigelse som konsulent.  

Vi registrerer din fødselsdato, men vi registrerer ikke dit CPR Nr.  

Følsomme personoplysninger 

Vi registrerer ikke følsomme personoplysninger medmindre du f.eks. ønsker at gøre 
opmærksom på og måske få taget hensyn til særlige helbredsforhold. 

4. Hvordan registrerer vi dine oplysninger? 

Vores konsulentdatabase er grundlaget for formidling af konsulenter til konsulentopgaver 
hos forskellige virksomheder. Vi registrerer derfor dine oplysninger her. 
Konsulentdatabasen er grundlaget for udskrivning af CV for dig til vores kunder. Vi har 
indgået hosting aftale med IT leverandører om behandlingen af dine persondata. Vi har 
indgået en databehandleraftale med pågældende leverandører.  

 

5. Tilbagekaldelse af samtykker 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke om registrering ved at rette skriftlig 
henvendelse til Search IT Consult. 

6. Persondatapolitik 

Du kan i øvrigt læse mere om Search IT Consult’s behandling af persondata i vores 
persondatapolitik på www.searchitconsult/privatlivspolitik.  
 


