Samtykkeerklæring til brug ved rekruttering

Jeg giver samtykke (”siger specifikt ja”) til nedennævnte:

Opbevaring af samtykkegivers oplysninger til brug ved rekruttering gemmes i op til 6 måneder
Samtykkegivers oplysninger slettes herefter elektronisk. Papirudgaver makuleres
Samtykke gives til indhentning af referencer hos tidligere arbejdsgiver

Samtykkegiver
Navn (fulde)
Adresse
Postnummer / By
E-mailadresse
Telefonnummer / Mobil
Samtykkegivers rettigheder
Jeg er bekendt med, at Persondataforordningen giver mig følgende rettigheder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplysningspligt. Ret til – uden forespørgsel – at blive oplyst om behandling af oplysninger
Indsigt. Ret til – på forespørgsel – at få indsigt i hvilke oplysninger der behandles samt kopi af disse
Berigtigelse. Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget
Sletning. Ret til at få slettet oplysninger (”retten til at blive glemt”)
Dataportabilitet. Ret til at få oplysninger overført til en f.eks. ny leverandør
Begrænsning. Ret til at kræve begrænsning af behandling (”blokering”) i en periode
Indsigelse. Ret til at gøre indsigelse mod behandling
Automatiske afgørelser. Ret til Indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser og profilering
Samtykke til brug af data. Ret til at der skal foreligge samtykke til brug af data
Kræve samtykke tilbage. Ret til at kræve samtykke tilbage
Brud på datasikkerheden. Ret til underretning om brud på datasikkerheden
Klage. Ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet

Jeg er bekendt med at jeg kan læse mere om Persondataforordningen på www.Datatilsynet.dk
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Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at:
✓ Jeg er indforstået med ovennævnte databehandling
✓ Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring
✓ Jeg er oplyst om, at jeg kan kontakte Formkon A/S, Oddervej 5, 7800 Skive, tlf. 97510100
for at gøre brug af mine rettigheder
✓ Jeg er oplyst om, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet,
Borgergade 28, 1300 København K, Tlf.: 3319 3200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
Samtykkegives underskrift

Dato
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Underskrift

