BORNHOLMS VALSEMØLLE
PRIVATLIVSPOLITIK - JOBANSØGERE
Bornholms Valsemølle (efterfølgende kaldet virksomheden) indsamler og behandler personoplysninger som led i
jobansøgnings- og ansættelsesprocessen. I denne privatlivspolitik for jobansøgere kan du læse mere om,
hvordan virksomheden behandler ansøgeres personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG
Virksomhed: Bornholms Valsemølle
Adresse:
Møllebakken 5
Postnr./by:
3720 Åkirkeby
CVR-nr.:
30929128
Email:
info@bornholms-valsemoelle.dk
Telefon:
5697 4039
Dataansvarlig i virksomheden: Sidsel Jespersen

2. GENERELT
Behandling af personoplysninger sker jf. retningslinjer udarbejdet af EU´s Databeskyttelsesforordning af 25. maj
2018 og den nye danske databeskyttelseslov, som kommer til at gælde ved siden af databeskyttelsesforordningen og træder i kraft den 25. maj 2018.
Virksomhedens privatlivspolitik for jobansøgere beskriver:
- Hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi bruger disse data til
- Dine rettigheder
- Vores sikkerhedsforanstaltninger
- Din mulighed for at rette henvendelse til os for at klage
Hvis du bliver ansat i virksomheden, vil du få yderligere information om vores behandling af medarbejdernes
personoplysninger.

3. DATAINDSAMLING OG –BEHANDLING
Virksomheden indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse med din jobsøgning hos os.
Hvilke oplysninger vi behandler afhænger af den konkrete stilling, du har søgt, og det kan for eksempel være:
-

Identifikationsoplysninger, som navn, adresse, tlf nr., e-mail
Øvrige oplysninger som fremgår af din ansøgning og øvrige medsendte dokumenter såsom eksamensog kursusbeviser m.m.
Vi vil spørge ind til dit helbred, såfremt du evt. skal stå i produktionen, da det er fysisk krævende
arbejde
Vi vil kun kontakte evt. referencer iflg. aftale med dig

Formål med at virksomheden behandler personoplysninger i forbindelse med din ansøgning er at kunne vurdere
og udvælge de rigtige kandidater til vores ledige stillinger / evt. kommende ledige stillinger.
Hjemmel: Vi bruger alene dine oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. Nogle behandlinger er
baseret på virksomhedens legitime interesse som potentiel arbejdsgiver.

4. ADGANG OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Det er vigtigt, at du sender din ansøgning til den mail adr. som er oplyst på vores hjemmeside eller
stillingsannonce, da det er virksomhedens særlig betroede medarbejdere, som vil modtage din ansøgning og
efterfølgende har adgang til dine personoplysninger, som opbevares sikkert.
Videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle
personoplysninger.
Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at virksomheden (eller
tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, der udspringer af anden lovgivning eller kollektiv overenskomst,
medmindre hensynet til dig går forud for dette.

5. SLETTEPOLITIK
Vi opbevarer kun ansøgeres persondata, som vi ser for sandsynligt at kunne få brug for i forbindelse med et
kommende ansættelsesforhold. Som udgangspunkt opbevarer vi dine persondata i op til 6 måneder. Ønsker vi at
opbevare dem længere end 6 måneder, vil vi kontakte dig og bede om en skriftlig bekræftelse på vores aftale om
forlænget opbevaring.

6. BEHANDLINGSSIKKERHED
Iflg. gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har implementeret
foranstaltning til sikring af alle data, vi har registreret. Vi vil periodisk foretage en intern gennemgang af
effektiviteten og efterlevelsen af de implementerede politikker og sikkerhedsforanstaltninger.
Vores privatlivspolitik kan ændres, dog begrænser vi ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik.
Eventuelle væsentlige ændringer af denne, vil blive meldt ud via hjemmesiden.

7. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER
Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret visse rettigheder i forhold til den dataansvarlige.
Disse rettigheder omfatter:
 Du har til enhver tid ret til at få oplyst og modtage oplysning om, hvilke oplysninger vi har om dig.
 Du har til enhver tid ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af virksomheden uden unødig
forsinkelse.
 Du har til enhver tid ret til at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet af virksomheden uden
unødig forsinkelse, såfremt vi ikke jf. gældende lovgivning har pligt eller fortsat har en legitim interesse i
at opbevare, herunder behandle, dine personoplysninger.
Behandler vi oplysninger om dig på baggrund af samtykke, har du altid retten til at tilbagekalde dit samtykke,
dog har vi visse juridiske forpligtelser, som vi skal overholde.

8. KLAGE
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder for personoplysninger eller at klage over os, vil vi være glade for at
blive kontaktet ved brug af kontaktoplysninger nævnt under pkt. 1.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks.
at udvikle et nyt system), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.
Hvis vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med
de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data,
som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.
Du er dog også altid berettiget til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-tildatatilsynet/

