Information om indsamling og opbevaring af personoplysninger på ansøgere til en stilling hos HF & VUC
Nordsjælland
25. maj 2018 træder EU’s Persondataforordning i kraft. I den forbindelse skal vi oplyse dig om, hvilke data vi
opbevarer om dig samt hvilken databehandling og videregivelse vi foretager ved ansøgning til os. Læs i øvrigt vores
beskrivelser af databehandling på HF & VUC Nordsjælland på www.vucns.dk.

Formålet med og det retlige grundlag for behandling af personoplysninger om dig
Som led i din ansøgning om ansættelse på HF & VUC Nordsjælland indsamler og behandler HF & VUC Nordsjælland
personoplysninger om dig, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen2 og § 12 i
databeskyttelsesloven

HF & VUC Nordsjælland tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig, som muligt, ligesom vi kun behandler
personoplysninger om dig, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi registrerer og behandler som udgangspunkt kun de almindelige, ikke-følsomme personoplysninger om dig, som du
selv giver os. Dette er oplysningerne i din ansøgning, CV og eksamensbeviser, herunder dine stamoplysninger,
uddannelsesmæssige baggrund, faglige niveau, udtalelser, tidligere beskæftigelse, evt. nuværende og tidligere
stillinger, arbejdsopgaver, kompetencer og meritter samt evt. referencer.

Vi registrerer og behandler også de følsomme personoplysninger, som du selv giver om dit overenskomst- og
fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Hvis du oplyser os om evt. helbredsforhold registrerer vi også dem, hvis det har
betydning for vores behandling af din ansøgning.

Dine rettigheder
Retten til indsigt:
Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi
opbevarer personoplysningerne om dig samt hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig).
Din ret til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om tredjemands
oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse:
Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at dine interesser i ikke at få
behandlet dine personoplysninger, går forud for HF & VUC Nordsjællands legitime interesser i at kunne foretage
behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse:
Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i
databeskyttelsesforordningen.
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Retten til begrænsning af behandlingen:
Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel
18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning:
Vi opbevarer dine personoplysninger indtil der er gået 6 måneder efter afslutningen af rekrutteringsprocessen. Hvis
du har sendt os en uopfordret ansøgning gemmer vi den i 6 måneder, fra den er modtaget.
Herefter sletter vi dine personoplysninger. Hvis vi ønsker at opbevare din ansøgning, CV og eksamensbeviser i
længere tid, kontakter vi dig for at få dit samtykke til det.

Ansvar for dine data - kontakt
HF & VUC Nordsjælland, Milnersvej 40, 3400 Hillerød, CVR. 29553971, har dataansvar for dine persondata når du
søger en stilling hos os. Skolens rektor har ansvaret for at dine data opbevares og behandles korrekt. Rektor kan
kontaktes på tlf.: 48201600 eller på e-mail: post@vucns.dk

Databeskyttelsesrådgiver
HF & VUC Nordsjælland har en databeskyttelsesrådgiver ansat ved navn Anne Schultz. Har du spørgsmål til dine
persondata eller mener du de er blevet misbrugt af HF & VUC Nordsjælland, så kan du henvende dig til Anne Schultz.
mailadressen er: ansc@itcfyn.dk telefonnummer er: 5138 3253.

Klagemulighed
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener dine data ikke behandles korrekt i henhold til databeskyttelsesforordningen.
Datatilsynet,
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
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