PRIVATLIVSPOLITIK FOR JOBANSØGERE
1.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES OM DIG

1.1

Almindelige personoplysninger

Som led i rekrutteringen af nye medarbejdere til Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed ("Voldgiftsnævnet")
behandles der bl.a. følgende almindelige personoplysninger om dig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

navn,
kontaktoplysninger,
fødselsdato,
uddannelse,
referencer,
CV,
karakterudskrifter,
bilag,
oplysninger om dig indhentet via de sociale medier eller andre offentlige kanaler,
personlighedstest og kognitivtest samt
øvrige relevante oplysninger i rekrutteringsprocessen.

Hvis du blev bedt om at gennemføre personlighedstest i forbindelse med din ansættelse, behandler vi også resultaterne
af denne.
1.2

Følsomme personoplysninger

Som led i rekrutteringsprocessen vil Voldgiftsnævnet som udgangspunkt ikke behandle særlige kategorier af personoplysninger om dig (følsomme personoplysninger som relaterer sig f.eks. til dit helbred eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold).
Du bør kun indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job hos os. Derfor bedes du venligst
undlade at fremsende oplysninger om dine politiske, religiøse eller filosofiske overbevisninger, etnicitet, race, seksualitet
eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold m.v.
Hvis du lider eller har lidt af en sygdom, der vil have væsentlig betydning for din arbejdsdygtighed ved det pågældende
arbejde, skal du senest under en eventuel jobsamtale oplyse os om dette, hvorefter vi i tilfælde af relevans vil behandle
dine personoplysninger i overensstemmelse med de persondataretlige regler.
1.3

CPR-nummer

Vi behandler ikke dit CPR-nummer som led i rekrutteringsprocessen.
Du bedes derfor venligst undlade at sende os dit CPR-nummer eller andre dokumenter. Vi opfordrer desuden dig til, at du
anonymiserer/overstreger eventuelt CPR-nummer på karakterudskrifter.
1.4

Oplysninger om strafbare forhold

Vi indhenter ikke straffeattester forud for ansættelse, hvorfor vi i udgangspunktet ikke behandler oplysninger om strafbare
forhold.
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2.

HVAD ER FORMÅLET MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger, herunder oplysninger om dine faglige kvalifikationer og erfaringer, med det formål at
vurdere dig i forhold til en konkret stilling hos Voldgiftsnævnet og eventuelt indgåelse af en ansættelseskontrakt.
2.1

Almindelige personoplysninger

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger (såsom navn, kontaktoplysninger, CV, uddannelse mv.) kan ske, hvis
behandlingen bl.a. er nødvendig for:
•
gennemførelse af foranstaltninger, der træfes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, som du er en
part i, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, eller
•
at forfølge en legitim interesse, hvor vores interesse anses for at overstige hensynet til dine grundlæggende
rettigheder og frihedsrettigheder (den såkaldte interesseafvejningsregel), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6,
stk. 1, litra f.
I visse tilfælde kan vi indhente dit samtykke til behandling af dine almindelige personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Dette gælder f.eks., hvis du bliver bedt om at gennemføre en personlighedstest og/eller
kognitivtest, eller hvis vi ønsker at indhente referencer.
2.2

Følsomme personoplysninger

Hvis vi mod forventning måtte få behov for at behandle dine følsomme personoplysninger, kan behandlingen bl.a. ske,
hvis:
•
du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a,
•
behandlingen er nødvendig for at overholde dine eller vores arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og
specifikke rettigheder, hvis disse er hjemlet i gældende ret eller kollektiv overenskomst, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b og databeskyttelseslovens § 12, stk. 1,
•
behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende er forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, eller
•
behandlingen er nødvendig for, at Voldgiftsnævnet kan forfølge en legitim interesse, som udspringer af anden
lovgivning eller kollektive overenskomster, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder går forud herfor, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.
3.

MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I visse tilfælde videregives dine personoplysninger til databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af Voldgiftsnævnet.
Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af os på baggrund af vores
udtrykkelige instrukser og for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af os i en skriftlig aftale (databehandleraftale).
Databehandlerne kan f.eks. være udbydere af personlighedstest eller IT-løsninger.
4.

OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Dine personoplysninger overføres ikke til et tredjeland, dvs. lande uden for EU/EØS.
5.

PERIODE FOR OPBEVARING

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Som
udgangspunkt opbevarer vi som minimum dine personoplysninger, indtil den specifikke stilling er besat eller rekrutteringsprocessen er afsluttet.
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Voldgiftsnævnet, vil dine personoplysninger blive en del af din personalemappe i HR.
Hvis du får afslag på stillingen hos Voldgiftsnævnet, opbevarer vi - med dit samtykke - dine personoplysninger i op til 6
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måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen, hvorefter de slettes. Personprofiltest og kognitiv test slettes umiddelbart efter et eventuelt afslag.
Hvis du søger uopfordret, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil vi har vurderet din ansøgning eller i en længere
periode efter aftale med dig.
6.

DINE RETTIGHEDER

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. I forbindelse
med vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder.
Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på
Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).
6.1

Retten til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig og i
den forbindelse også ret til at modtage information om:
•
Formålet med behandlingen,
•
Kategorierne af personoplysninger,
•
Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de
fornødne garantier for overførslen,
•
Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne,
•
Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger,
•
Retten til at klage til Datatilsynet,
•
Hvorfra dine personoplysninger stammer, og
•
Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf.
6.2

Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
6.3

Retten til sletning

Du har ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis
behandlingen er baseret på dit samtykke, og du trækker samtykket tilbage.
6.4

Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at
rigtigheden af personoplysningerne bestrides.
6.5

Retten til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret
til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.
6.6

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i
forhold til direkte markedsføring.
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6.7

Retten til ikke at være genstand for automatiske afgørelser

Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling,
herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.
6.8

Ret til tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke
tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted
forud for tilbagekaldelsen.
7.

SPØRGSMÅL OG KLAGE

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i
den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os.
Kontaktoplysninger:
Voldgiftsnævnet
Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
voldgift@voldgift.dk
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
8.

ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret, herunder når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Visse ændringer kan kommunikeres direkte til dig pr. e-mail.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:
5. december 2019
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