
Privatlivspolitik 
Hvordan beskytter vi dine data på Jobmesse.dk? 

or at kunne bruge jobbanknetværket skal du acceptere nedenstående brugerbetingelser og 
privatlivspolitik. 

 

Jobbanknetværket består af følgende jobbanker og karrieresites: 

 Jobbank.dk 
 Nyuddannet.dk 
 StuderendeOnline.dk 
 KarriereVejviser.dk 

Når du opretter en profil på en af ovenstående sider, accepterer du, at dine data kan bruges på 
tværs af hele jobbanknetværket. 

 

Den dataansvarlige 

Den dataansvarlige er: 

Move On Career ApS  
Kløvertoften 16 
DK-7100 Vejle 
Danmark 

E-mail: info@moveon.dk  
CVR: 40297561 

Indsamlingen af data i jobbanknetværket sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. 

 

  



 

Statistik 

Der indsamles anonymiserede data om din brug af Move On Career tjenester. Dette sker 
udelukkende til statistiske formål og for at forbedre vores service. Disse anonymiserede data kan 
ikke henføres til dig og videregives ikke til tredjepart. 

Datasikkerhed 

Du kan have fuld tillid til, at vi beskytter dine personoplysninger. Vores mål er at tilbyde dig en 
tjeneste, der er sikker og uden risiko. Vi gør vores yderste for at bevare en høj grad af 
datasikkerhed. 

Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls, software til overvågning af 
systemaktivitet samt manuelle sikkerhedsprocedurer, der medvirker til at beskytte dine personlige 
oplysninger samt til at forhindre ikke-autoriseret adgang eller forkert brug af systemet af tredjepart. 

Cookies 

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi og tredjeparter sætte cookies på dit terminaludstyr. Brug 
af cookies kan medføre behandling af dine personoplysninger. Læs mere om vores brug af cookies i 
vores cookiepolitik. 

Ansvarsfraskrivelse 

Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende 
og/eller kriminelle formål. 

Spørgsmål eller behov for yderligere information 

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på 
info@moveon.dk eller tlf. 38 38 10 10. 

 

  



 

Dine rettigheder 

Når vi behandler dine oplysninger, har du en række rettigheder. Kontakt os på info@moveon.dk  for 
at gøre brug af dine rettigheder. 

 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

 Du har ret til at få rettet oplysninger om dig selv. 

 Du har ret til at få slettet oplysninger om dig. Er der lovkrav som forpligter os til at bevare 
oplysningerne i et vist tidsrum, kan sletning først ske efter udløb af denne periode. 

 Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset og til at 
modsætte dig behandlingen. 

 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 til en anden dataansvarlig. 

Har du spørgsmål til dinne rettigheder samt adgang til disse eller til vores privatlivspolitik, kontakt 
os venligst på info@moveon.dk. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler 
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Du kan til enhver tid tilgå og rette dine informationer ved at logge ind på en af vores 
karriereportaler med din brugerprofil og vælge de relevante menupunkter. Hvis du har brug for 
hjælp, kan du kontakte Move On Career via webmaster@moveon.dk. 

 

Kontakt og hjælp 

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, vores tjenester eller din profil, eller har du 
klager, er du velkommen til at kontakte os. Skriv til info@moveon.dk eller kontakt os på telefon 38 
38 10 10. 

 


