Information til jobansøgere hos Klasselotteriet
Tak for din ansøgning om et job hos Klasselotteriet.
Klasselotteriet samt eventuelle rekrutteringsfirmaer, som Klasselotteriet samarbejder med,
behandler dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning som anført i denne politik,
herunder ved at søge på internettet (bl.a. via sociale medier) efter relevant og tilgængelig
information i relation til din mulige ansættelse.
Formål med dataindsamlingen
Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit
CV med henblik på at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede i og kvalificerede til
nuværende eller kommende ledige stillinger i Klasselotteriet. Behandlingen af dine
personoplysninger foregår i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1
litra f. Vi indhenter kun referencer, hvis du har givet samtykke hertil, jf. art. 6, stk. 1., litra a.
Følsomme oplysninger
Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger,
der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet,
helbredsoplysninger mv.
Retningslinjer for registrering af oplysninger
Dine oplysninger slettes automatisk 6 måneder efter indsendelse af ansøgning og CV, med mindre
du har giver os samtykke til at opbevare dem længere. Du kan til enhver tid tilbagekalde
samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen.
Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine
personoplysninger.
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og du kan få dine
personlige data slettet, hvis du ikke længere ønsker, at vi opbevarer dem.
Såfremt du ønsker at trække et samtykke tilbage, få slettet persondata, eller du har spørgsmål
vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på e-mail
job@klasselotteriet.dk
Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på 33 42 09
00 eller e-mail klasselotteriet@klasselotteriet.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5., 1300 København.
***
□ Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og forstået indholdet af persondatapolitikken, og jeg
accepterer, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse hermed.
□ Jeg giver hermed samtykke til, at Klasselotteriet må opbevare mine personoplysninger indsamlet
under rekrutteringsprocessen i en periode på 1 år fra modtagelsen af ansøgningen med henblik på
at komme i betragtning til ledige stillinger hos Klasselotteriet. Jeg kan altid tilbagekalde mit
samtykke.

Din underskrift og dato for underskrift

