Oplysningspligt – under rekruttering
Ringsted Produktionshøjskole, Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted, CVR nr. 44512653 er dataansvarlig for
behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på Tlf. 57600298,
e-mail: info@rphs.dk
Behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til rekruttering, hvor det er personoplysninger som du på eget initiativ
oplyser via din ansøgning, CV med tilhørende dokumenter.
Det vil typisk være følgende kategorier af oplysninger, der registreres om dig: ID-oplysninger, fødselsdato,
uddannelse, kurser, karrierehistorik.
Ovenstående personoplysninger registreres med henblik på at indgå en ansættelseskontrakt (iht.
databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, b). Herudover kan der registreres personoplysninger, som du oplyser
over for os under rekrutteringsprocessen og evt. ansættelsessamtale.
Opbevaring og sletning
Ved din indsendelse af ansøgning, har vi modtaget dit samtykke til at opbevare ansøgningen i 6 måneder
(iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, a). Dine personoplysninger vil blive slettet herefter. Du kan til
enhver tid tilbagetrække dette samtykke.
Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
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Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til 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
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.
Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder
Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
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