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Privatlivspolitik (over for ansøgere om job) ved Nørre Alslev Fjernvarmeværk
1. Dataansvar ved opslåede stillinger
Som modtager af jobansøgninger tager fjernvarmeværket ansøgerens databeskyttelse
alvorligt.
I forbindelse med opslåede stillinger har kun medlemmerne af det af fjernvarmeværkets
bestyrelse nedsatte ansættelsesudvalg adgang til de ansøgendes personoplysninger.
Ansættelsesudvalget indhenter kun supplerende oplysninger om ansøgere, såfremt
pågælden-de ansøger giver sit skriftlige samtykke dertil.
Ansættelsesudvalget gennemser indkomne ansøgninger (herunder supplerende oplysninger),
hvilket sker på fjernvarmeværket. Tilsvarende forbliver notater, som det enkelte medlem af
ansættelsesudvalget måtte gøre sig, på fjernvarmeværket.
Oversigt over ansøgere forbliver ligeledes kun på fjernvarmeværket.
Vi behandler og indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for stillingtagen til den
enkelte ansøgers egnethed i den opslåede stilling.
Fjernvarmeværket gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.
Enhver jobansøger har ret til at trække et samtykke om indhentning af supplerende oplysninger tilbage. De i den forbindelse indhentede oplysninger vil straks derefter blive makuleret.
Jobansøgerens personoplysninger videregives ikke til eksterne databehandlere eller formål.
Jobansøgere har ret til at få indsigt i de oplysninger, som fjernvarmeværket indhenter om
den pågældende. Endvidere har den enkelte jobansøger ret til at få urigtige oplysninger rettet
eller slettet.
Der er ikke mulighed for indsigt i oplysninger om andre jobansøgere.
Tilsvarende gælder for oversigt over jobansøgere.
Opfordrede ansøgninger opbevares så længe rekrutteringsprocessen står på. Derefter sker der
makulering af materialet for de ansøgere, der ikke tilbydes den opslåede stilling, dog kan en
ansøger anmode om at få tilbagesendt fremsendt materiale.
Ved ansættelse opbevares nødvendigt materiale om den pågældende ansøger i overensstemmelse med lovgivninger og de af fjernvarmeværkets bestyrelse vedtagne supplerende bestemmelser.
2. Dataansvar ved uopfordrede ansøgninger
Som udgangspunkt ønsker fjernvarmeværket ikke at modtage uopfordrede ansøgninger.
I det omfang fjernvarmeværket modtager uopfordrede ansøgninger, vil disse straks blive
returneret uden at blive registreret.
3. Klagemuligheder
Enhver ansøger kan indgive klage til Datatilsynet.
Kontaktoplysninger til Datatilsynet findes på www.datatilsynet.dk
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