Privatlivspolitik – Jobsøger
Information om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med
jobsøgning.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Rybners er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores
kontaktoplysninger nedenfor:
Rybners
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg
CVR-nr.: 45357716
Telefon: +45 79134511
Mail: info@rybners.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver, Anders Normann-Nielsen, på e-mail: anon@esis.dk.

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Formålet med at behandle dine personlige oplysninger er at vurdere og kontakte dig på baggrund af din ansøgning til en
ledig stilling.
Bestemmelserne for opslag af stillinger findes i Opslagsbekendtgørelsen. Herudover kan man finde bestemmelser om
lærerkvalifikationer i Erhvervsskolebekendtgørelsen, Gymnasiebekendtgørelsen og HTX-bekendtgørelsen. Såfremt du
har fortrinsret ved ansøgning, behandles dine oplysninger i henhold til Lov om kompensation for handicappede i erhverv.
Vi behandler også de oplysninger, du sender i forbindelse med din ansøgning på baggrund af regler om behandling i
forbindelse med ansættelsesforhold efter Databeskyttelsesloven § 12.

Dine personoplysninger og hvem vi deler dem med
Vi behandler som hovedregel kun almindelige personoplysninger om dig, som eksempelvis dit navn, adresse og
telefonnummer.
Dine personoplysninger stammer fra dine egne oplysninger.
Vi deler dine ansøgningsoplysninger med ansættelsesudvalget, tillidsrepræsentanten, rekrutteringssystemet, HRkonsulent, løn- og personalemedarbejdere og evt. rekrutteringsbureau.
Hvis vi i rekrutteringsprocessen samarbejder med et rekrutteringsbureau, kan der udveksles personlige oplysninger.
Derudover får vi oplysninger om dig, hvis vi indhenter referencer.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder fra modtagelse af ansøgningen.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
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Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på de oplysninger der er angivet ovenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning
indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset
behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med
henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige
samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
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 fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
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.
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