
# et godt sted at være 

29-06-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK 

FOR JOBANSØGERE 



   

29-06-2021  

Privatlivspolitik for jobansøgere 
 

Frøs Sparekasse indsamler og behandler personoplysninger som led i jobansøgnings- og 
ansættelsesprocessen. I denne privatlivspolitik for jobansøgere kan du læse mere om, hvordan Frøs 
Sparekasse behandler jobansøgeres personoplysninger. 

Frøs Sparekasses privatlivspolitik for jobansøgere beskriver: 

• Hvilke oplysninger Frøs Sparekasse indsamler, og hvad sparekassen bruger disse data til. 
• Dine rettigheder. 
• Din mulighed for at rette henvendelse til sparekassen og for at klage. 

Hvis du bliver ansat i Frøs Sparekasse, vil du få information om vores behandling af medarbejdernes 
personoplysninger (som er en del af de almindelige forretningsbetingelser ved kundeoprettelse). 

Dataansvarlig 
Frøs Sparekasse  
Frøsvej 1 
6630 Rødding 
Du kan kontakte os på mail@froes.dk 

Oplysninger om ansøgere 
Frøs Sparekasse indsamler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med din jobansøgning hos 
sparekassen. 

Hvilke oplysninger vi behandler, afhænger af den konkrete stilling, du har søgt, og det kan for eksempel 
være: 

• Identifikationsoplysninger, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. 
• Øvrige oplysninger, som fremgår af din ansøgning og øvrige medsendte dokumenter. 
• Personligheds- og færdighedstest 
• Straffeattest og oplysninger om strafbare forhold 

Derudover behandler vi i visse tilfælde følsomme oplysninger som for eksempel: 

• Helbredsoplysninger 

Formål og opbevaring af personoplysninger 
Frøs Sparekasse opbevarer kun dine oplysninger, så længe der er et formål med opbevaringen, herunder så 
længe oplysningerne er relevante og nødvendige. 
 
Frøs Sparekasse behandler personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til følgende formål: 

• Vurdering og udvælgelse. 
• Øvrige legitime formål som for eksempel statistik.  
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Grundlag for behandling af dine personoplysninger 
Frøs Sparekasse bruger alene dine oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. Den juridiske 
hjemmel for langt de fleste behandlinger af personoplysninger er din ansøgning om ansættelse. Derudover 
kan der være lovmæssige forpligtelser sparekassen skal overholde, og som indebærer behandling af 
ansøgeres oplysninger (for eksempel indhentelse af straffeattest). 

Nogle behandlinger kræver dit samtykke. Det gælder for eksempel din deltagelse i personligheds- og 
færdighedstest, eller hvis vi ønsker at indhente reference fra en tidligere arbejdsgiver.  

Frøs Sparekasse foretager endvidere behandling af dine oplysninger når det er nødvendigt for at forfølge en 
legitim interesse for Frøs Sparekasse. 

Videregivelse af oplysninger om dig 
Frøs Sparekasses ansatte har tavshedspligt. 

Oplysninger om dig videregives kun med dit samtykke, eller når Frøs Sparekasse er forpligtet eller 
berettiget til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen.  

Frøs Sparekasse anvender eksterne leverandører for at kunne levere bestemte funktionaliteter i forbindelse 
med rekrutteringsprocessen. Det gælder for eksempel en leverandør, der udbyder et system til håndtering 
af ansøgninger og leverandør der udbyder udfærdigelse af personligheds- og færdighedstest. Når der er 
tale om databehandling har sparekassen indgået en databehandleraftale med leverandørerne. Vi 
videregiver oplysninger til myndighederne, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen. 

Indsigt i dine personoplysninger 
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Frøs Sparekasse behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Frøs 
Sparekasse anvender dem til. Du kan få oplyst, hvor længe Frøs Sparekasse opbevarer dine data og 
eventuelle modtagere af dine data, i det omfang de måtte være blevet videregivet. 

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og 
hensynet til Frøs Sparekasses forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Frøs Sparekasses know-
how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra 
indsigtsretten. 

Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger 
Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger 6 måneder efter, ansættelsesprocessen er afsluttet. 
Hvis lovgivningen forpligter os til at gemme oplysningerne længere tid eller, hvis formålet med at gemme 
oplysningerne fastlæggelse af et retskrav, kan perioden være længere. 

Vi kan behandle dine oplysninger i længere perioder end beskrevet ovenfor i anonymiseret form, som 
betyder, at oplysningerne ikke vil kunne henføres til dig. 

Hvis de oplysninger, Frøs Sparekasse behandler om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har 
du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
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Med mindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende har du ret til, at Frøs 
Sparekasses behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, 
eller det kan kontrolleres, om Frøs Sparekasses legitime interesser går forud for dine interesser. 

Begrænsning af behandling 
Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, som Frøs Sparekasse har registreret om dig, eller har du 
gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for, kan du kræve, at Frøs Sparekasse 
begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til 
opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Frøs Sparekasses 
legitime interesser går forud for dine interesser. 

Hvis du har krav på sletning af de oplysninger, som Frøs Sparekasse har registreret om dig, kan du i stedet 
anmode Frøs Sparekasse om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. 

Hvis behandling af de oplysninger, Frøs Sparekasse har registreret om dig, alene er nødvendig for at gøre et 
retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til 
opbevaring. Frøs Sparekasse har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at 
gøre et retskrav gældende eller du har givet dit samtykke hertil. 

Indsigelse mod behandling 
Hvis Frøs Sparekasse behandler oplysninger om dig under henvisning til en legitim interesse fra Frøs 
Sparekasses side, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre der er vigtige 
legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser. 

Du kan derudover til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte 
markedsføring. 

Dataportabilitet 
Hvis Frøs Sparekasse behandler oplysningerne om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en 
aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til Frøs 
Sparekasse, udleveret i et elektronisk format. 

Tilbagekaldelse af samtykke 
Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Din 
tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagetrækning af 
samtykke. 

Henvendelser og klager 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller i øvrigt har spørgsmål til Frøs Sparekasses 
privatlivspolitik for ansøgere, er du velkommen til at henvende dig til Frøs Sparekasses HR-afdeling. Hvis du 
ønsker at klage over Frøs Sparekasse kan du kontakte den klageansvarlige i Frøs Sparekasse. Oplysninger 
om den klageansvarlige fås i Frøs Sparekasse eller på Frøs Sparekasses hjemmeside. Du har mulighed for at 
klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) over Frøs Sparekasses behandling af dine personoplysninger. 


