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Orientering om behandling af personoplysninger i forbindelse med 

jobsøgning 
 

Som led i rekruttering af nye medarbejdere på Rødkilde Gymnasium indsamler og behandler 

Rødkilde Gymnasium personoplysninger. 

Rødkilde Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig som muligt, ligesom 

vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, 

sagligt begrundet og proportionel. 

 

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, 

der er nødvendige.  

 

Disse oplysninger er: 

- Stamoplysninger på dig, dvs. navn, bopælsadresse, CPR-numre, telefonnummer, mailadresse 

- De oplysninger om dig selv, som du selv har givet os i din ansøgning, herunder oplysninger om 

uddannelse, tidligere ansætteler, din begrundelse i fritekst for at søge om ansættelse hos os, 

evt. bilag med udtalelser, diverse erklæringer og oplysninger om særlige forhold 

Indsamling og behandling af personoplysninger om dig foregår fortroligt og foretages kun af 

særligt betroede medarbejdere på Rødkilde Gymnasium. Al forsendelse af din ansøgning fra 

Rødkilde Gymnasium sker via sikker mail. Hvis du ikke bliver ansat på Rødkilde Gymnasium, 

sletter vi dine personoplysninger efter 6 måneder. 

 

Dine rettigheder 

Retten til indsigt: Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad 

formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har 

oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra dig), samt hvem vi evt. videregiver 

personoplysningerne til. 

 

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis 

dine interesser i ikke at få behandlet personoplysninger, går forud for Rødkilde Gymnasiums 

legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen. 

 

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte 

eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen. 

 

Retten til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at få begrænset vores behandling af dine 

personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen. 

 

 

Formalia 

Rødkilde Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet 

ovenfor.  

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan 

skolen kontaktes på følgende mailadresse adm@roedkilde-gym.dk eller tlf. 7582 0488.  

 

Klageadgang 

Rødkilde Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 

28, 5, 1300 København K.  


