PERSONDATAPOLITIK FOR JOBANSØGERE
Pr. 18.12.2018

Introduktion

Denne persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke persondata vi behandler, når du sender
en jobansøgning til Visti Christensen Vognmandsforretning. Jævnfør EU’s databeskyttelsesforordning skal vi
nemlig give dig en række oplysninger når vi behandler oplysninger om dig.

Kontakt

Visti Christensen Vognmandsforretning er ansvarlig for de persondata der opbevares i virksomheden. Visti
Christensen P/S’ kontaktoplysninger følger her:
Visti Christensen P/S
Østermarksvej 17
DK-6580 Vamdrup
Tlf. +45 86 87 21 66
CVR-nr.: 12 63 44 04
Skulle du ønske yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Jeanette Lynel, på
telefonnummer 87573376 eller mail jl@vistic.dk.

Formål og retsgrundlag

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med vores ansættelsesprocedure, og følger i den
forbindelse Persondataforordningens artikel 6, stk. 1b.

Behandling af persondata i ansættelsesprocessen

Nedenfor beskrives den proces vi almindeligvis følger når vi ansætter medarbejdere, og hvilke oplysninger
vi i den forbindelse indsamler og behandler.
Modtagelse af ansøgning
Når vi modtager din ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget den.
Vi gennemgår ansøgningerne og udvælger hvem vi ønsker at indkalde til en samtale. Indkaldelsen til
samtale sker via e-mail eller telefon.
For at kunne behandle din ansøgning registrerer vi dit navn, telefonnummer, e-mail og din adresse i vores
it-system. Desuden behandler vi de oplysninger om dig, som du selv har givet os i forbindelse med din
ansøgning.
Samtaler
Ved jobsamtalen vil vi drøfte dine faglige og personlige kvalifikationer, jobbets udfordringer samt Visti
Christensen som arbejdsplads.
Under samtalen vil vi noterer nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen.
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Indhentelse af oplysninger og referencer
Vi vil ofte søge yderligere oplysninger om de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificeret til jobbet. I den
forbindelse søger vi ofte - i relevant omfang - tilgængelige oplysninger fra internettet, herunder fra sociale
medier. Det kan også være, at vi beder dig om at sende os nogle flere oplysninger, eller beder dig om
tilladelse til at indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere.
Rekrutteringsbureau
Hvis du søger et job hvor det af stillingsopslaget fremgår, at et eksternt rekrutteringsbureau vil varetage
jobansøgningerne, vil dine personoplysninger blive indsamlet og behandlet af rekrutteringsbureauet i
overensstemmelse med en gældende databehandleraftale mellem Visti Christensen og det pågældende
bureau.
Personlighedstest
I forbindelse med besættelsen af nogle stillinger benytter vi personlighedstest. En personlighedstest kan
dog kun gennemføres hvis du giver dit samtykke til det.
Straffeattest
Hvis vi vurderer, at det vil være relevant at indhente straffeattest i forhold til den stilling, som ansøgningen
vedrører, vil vi bede om dit samtykke hertil.
Det videre forløb
De ansøgere, der har været til samtale, får svar enten pr. mail eller telefonisk. Når vi har besat stillingen,
sender vi et skriftligt afslag til alle de afviste ansøgere.
Hvis du ender med at blive ansat hos os, vil de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse
med ansættelsesprocessen, blive opbevaret i din personalesag i henhold til vores Interne Persondatapolitik,
som du vil blive orienteret om i forbindelse med ansættelsen.
Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 6 måneder efter, at
du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med
ansættelsesprocessen. Hvis der er særlige forhold der gør, at vi gerne vil gemmer dit ansøgningsmateriale i
længere tid, vil det kun ske hvis du giver os samtykke til det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis det er nødvendigt for behandlingen af din
ansøgning, eller hvis du har givet aktivt samtykke.
Eksempelvis er det nødvendigt for os, at anvende en række forskellige it-systemer for at behandle din
ansøgning. Dermed vil dine personlige oplysninger blive behandlet i it-systemer der er stillet til vores
rådighed af andre virksomheder (vore databehandlere). Deres behandling er baseret på vores instrukser og
i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Sikkerhed omkring dine data

Vi gør os umage for, at beskytte de personoplysninger vi behandler mod uautoriseret adgang, ændring,
offentliggørelse eller ødelæggelse. Vi har derfor implementeret en række organisatoriske og tekniske
foranstaltninger for at beskytte de data vi behandler hos Visti Christensen P/S.
Skulle der ske brud på persondatasikkerheden vil vi uden unødig forsinkelse underrette de berørte
registrerede personer.

Dine rettigheder

EU’s Persondataforordning og den danske Databeskyttelseslov af 23. maj 2018 giver enkeltpersoner en
række rettigheder overfor de virksomheder og myndigheder, der behandler deres persondata.
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•
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Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
Retten til at få dine personoplysninger slettet.
Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
Retten til at flytte dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores ansvarlige på området.
Kontaktinformationerne finder du ovenfor.

Klage

Hvis du er bekymret over – eller utilfreds med - den måde vi behandler dine persondata, er du velkommen
til at henvende dig til vores ansvarlige for området. Kontaktinformationerne finder du ovenfor.
Du kan til enhver tid vælge at gå videre med en klage til Datatilsynet. Du finder kontaktinformationer på
deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Med venlig hilsen
Visti Christensen Vognmandsforretning
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