
Informa(on om re+gheder – når du søger job på Tornbjerg Gymnasium 

Når du søger en ledig s.lling på Tornbjerg Gymnasium, skal Tornbjerg Gymnasium, for at kunne besvare din 
ansøgning have registreret dit navn, e-mail, telefonnummer og din adresse i vores it-system.  

Med denne skrivelse vil Tornbjerg Gymnasium informere dig om, at du har nogle reAgheder fordi Tornbjerg 
Gymnasium har registreret oplysninger om dig i vores it-system. Sam.dig vil Tornbjerg Gymnasium 
informere dig om hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi registrerer 
oplysninger om dig. 

Sådan arbejder Tornbjerg Gymnasium med din ansøgning 
Når Tornbjerg Gymnasium læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifika.oner i forhold .l 
s.llingen. Et ansæFelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger når ansøgningsfristen er udløbet, og aGaler 
hvem vi indbyder .l en personlig samtale med udvalget.  

Tornbjerg Gymnasiums mål er at besæFe den ledige s.lling med den ansøger som er bedst kvalificeret. 
EGer de personlige samtaler vil vi oGe søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi finder bedst 
kvalificeret, hvis han eller hun samtykker. Vi indhenter oplysninger om ansøgeren hos ansøgerens 
nuværende eller .dligere arbejdsgiver.  

Det kan også være, Tornbjerg Gymnasium beder ansøgeren selv sende os flere oplysninger.  

Når Tornbjerg Gymnasium har besat s.llingen, sender vi et skriGligt afslag .l de øvrige ansøgere. De 
ansøgere som har været .l samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk.  

Hvis du siger nej .l, at vi kan søge yderligere oplysninger om dig, må du forvente at få afslag på din 
ansøgning. Hvis du siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved at ansæFe dig, får du 
oplysningerne .l kommentering inden vi tager s.lling .l, om vi skal afslå at ansæFe dig.  

Du får en frist .l at kommentere oplysningerne. 

Dine re+gheder 
1. Du har nogle reAgheder i forbindelse med Tornbjerg Gymnasiums behandling af din ansøgning 

fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk: 
2. Ret .l at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret .l at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om 

dig, samt en række yderligere oplysninger 
3. Ret .l berig.gelse (reFelse) Du har ret .l at få urig.ge oplysninger om dig selv reFet 
4. Ret .l sletning I særlige .lfælde har du ret .l at få sleFet oplysninger om dig, inden .dspunktet for 

vores almindelige generelle sletning indtræffer 
5. Oplysninger fra ansøgere sleFes eGer 6 måneder fra ansøgningsfristens udløb 
6. Ret .l begrænsning af behandling Du har visse .lfælde ret .l at få behandlingen af dine 

personoplysninger begrænset. Hvis du har ret .l at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun 
behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at 
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskyFe en person eller vig.ge 
samfundsinteresser 



7. Ret .l indsigelse Du har i visse .lfælde ret .l at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af 
dine personoplysninger 

8. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger .l direkte markedsføring 
9. Ret .l data-portabilitet Du har i visse .lfælde ret .l at modtage dine personoplysninger i et 

struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse 
personoplysninger fra én dataansvarlig .l en anden uden hindring 

Dine re'gheder er beskrevet i databesky2elsesforordningens kap. 3. 

Kontrol og dokumenta(on 
Bestyrelsen på Tornbjerg Gymnasium sikrer, at overholdelsen af dine re'gheder når du søger job på 
Tornbjerg Gymnasium er dokumenteret, og at dokumenta.onen løbende opdateres. 

Dokumentejer, godkender og versionering 
Ejer: Susanne Wulff Jørgensen swj@tornbjeg-gym.dk 
Godkender: Jens Uffe Hansen  uh@tornbjerg-gym.dk 

Dato: Version: ForfaFer: Ændringsbeskrivelse:

23.05.2018 1.0 SWJ TilreFet og opdateret version

25.08.2022 2.0 SWJ TilreFet og opdateret version
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