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Privatlivspolitik for dig der søger job på Aarhus Business College 

For at kunne behandle og besvare din ansøgning indsamler og registrerer vi personoplysninger om dig, 
herunder navn, adresse, mailadresse, CV og øvrige vedlagte bilag sammen med din ansøgning i vores 
rekrutteringssystem. 

 
Dine rettigheder som ansøger følger af EU’s databeskyttelsesforordningens artikel 13 
(2016/679/EU), og  databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). 

 
Som ansøger skal du vide, at: 

 
• vi samler (modtager) oplysninger om dig og gemmer dem i vores rekrutteringssystem  
• du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi samler om dig og bruger i vores behandling af din 

ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne 
• du har også ret til at vide, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv), og du 

har ret til at se oplysningerne. 
• du har ret til at anmode om, at vi retter eller i særlige tilfælde sletter oplysninger, hvis du 

mener de f.eks. er  forkerte eller giver et vildledende indtryk. Vi har pligt til at tage stilling til 
din anmodning. 

• du har ret til komme med indsigelser og anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine 
personoplysninger. 

 
Vi opbevarer din ansøgning i op til 6 måneder efter ansøgningsfristens udløb, hvorefter den slettes, 
medmindre du har  fået job hos os. 

 
Hvad sker der, når du har søgt en stilling hos os 
Et ansættelsesudvalg gennemgår alle indkomne ansøgninger og aftaler, hvem der skal 
indkaldes til en  ansættelsessamtale. 

 
Når ansættelsessamtaler er gennemført, vil vi i visse tilfælde bede om et samtykke til at kontakte 
tidligere arbejdsgivere i form af en reference.  

 
Uopfordrede ansøgninger 
Hvis du uopfordret indsender din ansøgning til os, gemmer vi den i 6 måneder. Hvis du ikke har hørt fra os 
inden, sletter vi dine oplysninger, medmindre du beder os om at gemme din ansøgning i en længere 
periode, så den kan indgå som ansøgning i et fremtidigt stillingsopslag, eller vi kan kontakte dig ved et 
pludseligt opstået behov. 

 
Videregivelse af oplysninger 
Dine oplysninger som ansøger, herunder ansøgning og CV m.m.er alene tilgængelige for 
relevante HR- medarbejdere og ansættelsesudvalget. 

 
Hvis du tilbydes en stilling, videregives dine kontaktoplysninger, samt oplysning om din 
uddannelsesbaggrund og eventuel erhvervserfaring til tillidsrepræsentanten med henblik på at forhandle 
løn. 

I rekrutteringsforløb videregives dine oplysninger alene til eksterne samarbejdspartnere i 
rekrutteringsprocessen i det omfang, det er nødvendigt og er reguleret i eller underlagt en 
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databehandleraftale. Dette vil navnlig være tilfældet ved chefrekrutteringer. Du vil blive orienteret 
forinden i stillingsopslaget, ligesom du vil blive særskilt underrettet forinden. 

 
Flere oplysninger 
Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets 
hjemmeside, datatilsynet.dk. 

 
Klageadgang 
Du har som ansøger mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til: 

Datatilsynet 
CVR nr. 11883729 
Borgergade 28, 5., 1300 København K 
Telefon: 33 19 32 00 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 

 
Kontaktoplysninger for Aarhus Business College’s  databeskyttelsesrådgiver: 

 
Celine Haubold 
Telefon: 2541 3577 
E-mail: ceh@efif.dk 
Sønderhøj 28 
8260 Viby J 
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