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PERSONDATAPOLITIK FOR ANSØGERE
Information om dine rettigheder, når du søger job hos AVK GUMMI A/S
Du søger en ledig stilling her hos os eller sender en uopfordret ansøgning, og for at kunne besvare din
ansøgning har vi registreret dit navn og din e-mail adresse i vores it-system.
Vi vil informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig i vores it-system.
Samtidig vil vi informere dig om, hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi
registrerer oplysninger om dig.
Sådan arbejder vi med din ansøgning
Når vi læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen.
Den chef, som er ansvarlig for ansættelsen, gennemgår alle ansøgninger, når ansøgningsfristen er udløbet,
og beslutter, hvem vi indbyder til en personlig samtale.
Vores mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger, som er bedst kvalificeret.

Dine rettigheder
Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning, fordi den i meget vidt
omfang foregår elektronisk:




Du har ret til at få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system.
Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig, vi har samlet og brugt i vores behandling af
din ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne.
Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de fx er forkerte
eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Alle ansøgninger slettes i vores system efter 6 måneder

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at ringe til os. Spørg efter den
personalemedarbejder, som har skrevet til dig.
Telefon: + 45 86 95 13 11
Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

