Behandling af dine personoplysninger ved fremsendelse af ansøgning om job
Ved fremsendelse af ansøgning til selskabet, skal vi oplyse dig om, at vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Det betyder, at du har ret til følgende oplysninger:
1)

Concordia Forsikring as. er dataansvarlig.

2)

Formålet med vores behandling af oplysningerne er evt. at besætte en fremtidig stilling hos os, og
behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), b (opfyldelse af kontrakt) og f (interesseafvejning, idet vi har en legitim interesse i at besætte stillingen med en passende kandidat).
Hvis du indsender følsomme oplysninger, giver du samtidig samtykke til, at oplysningerne kan registreres, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

3)

Oplysningerne vil kun blive brugt internt i Himmerland Forsikring -koncernen, som Concordia Forsikring as. er en del af i forbindelse med evt. besættelse af en fremtidig stilling hos os. Det vil kun
være vores HR-afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

4) Hvis du ikke bliver ansat, sletter vi dine oplysninger senest 6 måneder efter afslagsdatoen, med mindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer dem i længere tid, eller der forinden er opstået et
sagligt behov for at opbevare dem i længere tid. Formålet med denn e opbevaring er at kunne dokumentere, at et evt. rekrutteringsforløbet er sket sagligt og lovligt.
5)

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.
Disse rettigheder er:
a)

Ret til indsigt: Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig
efter reglerne om indsigtsret.
b) Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv.
c) Ret til sletning: Se pkt. 4 om vores generelle slettefrist ved afslag. I særlige tilfælde kan du
have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrist indtræffer.
d) Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af
dine personoplysninger begrænset.
e) Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling
af dine personoplysninger.
f) Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere
personoplysninger om dig selv, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbag e
efter de databeskyttelsesretlige regler. Medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.
Hvis du ønsker at benytte dig af disse muligheder (a-f), kan du kontakte Concordia Forsikring as.
på post@concordia.dk Att. HR.
g) Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling
af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler.
Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk
I forbindelse med en evt. rekrutteringsproces kan vi gøre brug af søgning på relevant offentlig gjort information på internettet om dig, herunder f.eks. LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Eventuel behandling af sådanne oplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og
artikel 9, stk. 2, litra e.]

