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 Jobbank – Samtykkeerklæring  
   

    

  Persondataforordning – Samtykkeerklæring – Jobbank  
Ved at underskrive samtykkeerklæring giver du samtykke til, at Opholdsstedet Petersdal må behandle 
personoplysninger om dig, i forbindelse med vores jobbank. Herudover gør du opmærksom på, at du er 
bekendt med, at denne samtykkeerklæring er frivillig. Samtykket er medhenblik på, at vi må gemme dine 
kontaktoplysninger i vores jobbank og henvende os for at hører om du er interesseret i fast ansættelse 
eller vikarordning.  

  

Den dataansvarlige:  
Artikel 30 stk. 1, punkt a  
  

Opholdsstedet Petersdal, Ledelsesteamet  
Cvr: 28258933 

Grønsundvej 14-16, Stege, Tlf: 55 37 50 23 

Formålet med 
behandlingen:  
Artikel 30 stk. 1, punkt b  
  

At gemme kontakt informationer i vores jobbank medhenblik på, at Petersdal 
må tage kontakt i forbindelse med forespørgsel om, jobsamtale, 
fastansættelse eller vikarordning.   

Kategori af registrerede 
persondata:  
Artikel 30 stk. 1, punkt b  
  
  
  

Der behandles persondata inden for følgende kategorier;  
a. Ansøgere til stillinger  

Der behandles følgende oplysninger om de registrerede personer;  
a. Identifikations oplysninger  
b. Kontakt oplysninger  
c. Modtaget ansøgninger 

De forventede tidsfrister 
for sletning af oplysninger:  
Artikel 30 stk. 1, punkt f  

Som udgangspunkt slettes oplysningerne efter gældende forældelsesregler. 
Oplysninger i forhold til Jobbank gemmes højest 1 år, og du kan til en hver tid 
bede om at blive slettet fra jobbanken.  

Sikkerhedsforanstaltninger 
af teknisk art /it:  

Se vejledning udarbejdet af Petersdal – tilgængelig på hjemmesiden.  

Samtykke:  
  
  

Du bekræfter ved din underskrift på denne erklæring, at du: er indforstået 
med, at Petersdal behandler de nævnte personoplysninger om dig, Herudover 
at du er opmærksom på, at samtykket er frivilligt og du til en hver tid kan 
trække det.  

Klage:  Du gøres opmærksom på, at du kan klage over behandlingen af dine 
personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, 
telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.  

  
Fulde navn: (Blokbukstaver) Dato 

Underskrift: Tlf/mail: 

 

tel:55375023

