14. juni 2010

Oplysninger om DD’s behandling af ansøgninger og
persondataloven
Tak for din ansøgning til en ledig stilling i Dansk
Dekommissionering (DD). I denne skrivelse vil du kunne læse
om, hvordan vi behandler din ansøgning og, hvilke rettigheder
der tilkommer dig i forbindelse med, at DD behandler
oplysninger om dig på edb.
1. Behandling af ansøgninger til stillinger i DD
En ledig stilling hos DD søges efter internt eller eksternt opslag
besat med den bedst kvalificerede ansøger. Der foretages en
konkret vurdering af hver enkelt ansøgers kvalifikationer i
forhold til den ledige stilling.
Efter en nærmere gennemgang af samtlige ansøgninger, som er
modtaget ved ansøgningsfristens udløb, udskilles et antal
ansøgere, som skønnes særligt kvalificerede. Blandt disse
indkaldes et antal ansøgere til en personlig samtale.
Efter gennemførelsen af de personlige samtaler vil DD som
hovedregel ønske at indhente yderligere oplysninger (reference)
om den ansøger, som efter samtalerne skønnes bedst
kvalificeret. Dette forudsætter imidlertid et forudgående
samtykke fra ansøgeren. Foreligger der ikke et samtykke,
indhenter DD ikke referencen.
Hvis en tidligere arbejdsgiver fremkommer med negative
oplysninger om ansøgeren, der kunne give DD anledning til ikke
at tilbyde jobbet til den pågældende, forelægges oplysningerne
for ansøgeren til partshøring, inden DD tager endelig stilling til,
hvem der skal tilbydes stillingen. Ansøgeren får en frist til at
kommentere de indhentede oplysninger.
Fremkommer der ikke negative oplysninger om ansøgeren, vil
ansøgeren normalt blive tilbudt ansættelse. Tager ansøgeren
imod tilbudet, får de øvrige ansøgere et skriftligt afslag.
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2. Rettigheder i henhold til persondataloven
Den 1. juli 2000 trådte persondataloven i kraft. Loven giver
borgeren særlige rettigheder i forbindelse med at offentlige
myndigheder og private behandler personoplysninger på edb.
I forbindelse med besættelse af en ledig stilling behandler DD
personoplysninger om ansøgerne på edb. Alle ansøgere bliver
således registreret med deres navn og adresse i DD’s
journalsystem.
Såfremt du ikke tilbydes jobbet i DD, makulerer DD din
ansøgning med bilag. Dit navn og adresse vil dog fortsat være
registreret i DD’s journalsystem.
Efter principperne i persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj
2000) har den, der er registreret oplysninger om på edb, som
udgangspunkt mulighed for at gøre brug af følgende
rettigheder:





Ret til at blive orienteret om indsamling af oplysninger
(formålet med dette brev)
Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som
behandles.
Ret til at gøre indsigelse om at oplysningerne behandles.
Ret til at kræve berigtigelse, sletning, blokering af
oplysninger der er urigtige, vildledende eller på lignende
måde behandlet i strid med lovgivningen.

Der vedlægges til orientering en kopi af persondatalovens §§
31, 35 og 37.
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