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Samtykke i forbindelse med behandling af 
personfølsomme oplysninger (GDPR) 
 

Baggrund  
 
POWERCARE A/S – POWERCARE Recruitment har som sit virke som vikarbureau behov 
for at behandle en række af dine personfølsomme oplysninger. Til dette formål har vi brug 
for dit samtykke til, at vi indsamler, anvender og opbevarer dine personoplysninger. Af 
personfølsomme oplysninger gemmer vi fx billede, navn, adresse, CPR. nr., konto 
oplysninger.  
 
Til brug for en række handlinger som følge af vores virke som vikarbureau har vi 
tilsvarende brug for dit samtykke til følgende:  
 
- Videregivelse af dine oplysninger til relevante myndigheder og samarbejdspartnere. 
Dette kunne fx være SKAT i relevante lande, kunder, kommuner, regioner mv. hvor der 
arbejdes. Det kunne også være videregivelse af oplysninger til forsikringsselskaber i 
forbindelse med sygdom og andet, for at søge om refusion af rejseomkostninger mv.  
- Overførelse af personfølsomme oplysninger til et land i og udenfor EU. Ved arbejde i 
udlandet skal vi give oplysninger til offentlige myndigheder såvel som til offentlige kunder 
mv.  
- Indhentelse af straffeattest  
- At indhente referencer hvis du har søgt om ansættelse hos os. Men også i tilfælde hvor 
du har søgt nyt arbejde og angivet os som reference.  
- Fremsendelse af e-mails, i form af nyhedsbreve, informationsmails og konkurrencer. 
Alle oplysninger behandles med den største fortrolighed.  
 

Samtykkeerklæring  
 
Undertegnede giver på baggrund heraf mit samtykke til at POWERCARE A/S – POWERCARE 
Recruitment må anvende mine personoplysninger til de formål som beskrevet ovenfor. 
Samtykke gives ved at trykke ”Send ansøgning”. Du kan til enhver tid trække dit samtykke 
tilbage ved at sende en mail til info@powercare.dk, hvorved vi beder dig specificere 
hvilken af ovenstående formål du ikke længere ønsker vi behandler. En tilbagekaldelse af 
samtykket vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden 
tilbagekaldelsen. Ligesom vi POWERCARE A/S – POWERCARE Recruitment også 
fremadrettet kan behandle personoplysningerne til andre lovlige formål.  
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