Sådan behandler vi dine persondata, når du
har søgt en stilling
Ankestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har
om dig.
Når du søger en stilling i Ankestyrelsen, vil ansættelsesudvalget og HR behandle
de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, dit CV og eventuelle bilag.
I den forbindelse anbefaler vi, at du ikke skriver følsomme personoplysninger i
din ansøgning. Følsomme oplysninger er fx oplysning om fagforeningsmedlemsskab, politisk overbevisning eller din religion.
E-rekrutteringssystemet
Du søger et job hos Ankestyrelsen via systemet HR Manager. Det er også i det
system, vi behandler og opbevarer de oplysninger, som du giver os i forbindelse
med din ansøgning. Det er kun medlemmerne af ansættelsesudvalget og en
afgrænset gruppe medarbejdere i HR, der har adgang til dine oplysninger i HR
Manager.
Referencer
Hvis vi overvejer at tilbyde dig ansættelse, indhenter vi efter aftale med dig et
par referencer. Det gør vi for at få kvalificeret det indtryk, vi har fået af dig
under samtalen. Hvis vi får oplysninger, som har negativ betydning, om vi
ønsker at tilbyde dig ansættelse, vil du få mulighed for at udtale dig, inden vi
træffer den endelige beslutning.
Hvis du bliver ansat
Hvis vi tilbyder dig ansættelse, vil vi anmode dig om at angive yderligere
oplysninger, som vi blandt skal bruge til beregning af din lønanciennitet. Vi
registrerer og behandler din ansøgning mv. på din personalesag i vores
elektroniske sagsbehandlingssystem.
Hvis du ikke bliver ansat
Hvis vi ikke tilbyder dig en stilling, opbevarer vi din ansøgning mv. i HR Manager
i seks måneder. Du kan til enhver tid selv slette din ansøgning mv. i HR
Manager. Du kan også via HR Manager give samtykke til, at vi opbevarer din
ansøgning i systemet i længere tid.
Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til, at:
•
•
•

få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og en række andre
oplysninger
gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysningerne
bede om at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

•

i særlige tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet eller at få
begrænset behandlingen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de
registreredes rettigheder.
Du kan finde vejledningen på datatilsynet.dk.
Vores kontaktoplysninger
Ankestyrelsen
7998 Statsservice
CVR-nr.: 10074002
Telefon: 33 41 12 00
Mail: sikkermail@ast.dk
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Ankestyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, der kan rådgive generelt om
reglerne om databeskyttelse. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren via
kontaktformularen på vores hjemmeside.
Bruger du kontaktformularen, sender du sikkert til databeskyttelsesrådgiveren.
Du har også mulighed for at kontakte databeskyttelsesrådgiveren ved at ringe til
Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00.
Klage til Datatilsynet
Du kan kontakte Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Kontakt Datatilsynets via datatilsynet.dk. Her kan du
også

læse

mere

om

databeskyttelsesforordningen

og

den

supplerende

databeskyttelseslov.
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