Håndtering af persondata i rekrutteringsprocessen
Når du søger en stilling hos DAFA skal du være opmærksom på, at vi som
dataansvarlige registrerer og opbevarer, de oplysninger, du sender til os. I det
følgende beskrives, hvordan vi behandler din ansøgning, hvilke oplysninger vi
indsamler og herunder, hvilke procedure vi følger.
Modtagelse af ansøgninger
Når vi modtager din ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget den.
Herefter gennemgår vi ansøgningerne og udvælger, hvem vi indkalder til samtale ud
fra kvalifikationer, der matcher den pågældende stilling. Indkaldelse til samtale sker
via e-mail eller telefon. Vi gør dig opmærksom på, vi gerne vil frabede os at modtage
dit CPR-nummer, sygdomshistorik, information om politisk eller religiøs overbevisning
og andre følsomme oplysninger.
Samtale
I rekrutteringsprocessen gennemfører vi samtaler, hvor vi både fokuserer på dine
faglige og personlige kompetencer. Derudover informerer vi om jobbets indhold og
fortæller om DAFA som arbejdsplads. Vi noterer kun de relevante oplysninger fra
samtalerne og vurderer herudfra, om du tilbydes stillingen.
Indhentning af oplysninger og referencer
Som led i rekrutteringsprocessen vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den
ansøger eller de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificeret. I den forbindelse
søger vi ofte i relevant omfang offentligt tilgængelige oplysninger fra internettet,
herunder sociale medier som LinkedIn. Det kan også være, at vi beder dig om selv at
sende os yderligere oplysninger.
Hvis vi gerne vil søge oplysninger om dig hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver via referenceindhentning, spørger vi om dit samtykke hertil først. Hvis du ikke
giver tilladelse, indhenter vi ikke referenceoplysninger.
Personlighedstest
Ved benyttelse af personlighedstest kan testen kun gennemføres, hvis du accepterer
at blive testet og giver samtykke til det. Testresultaterne betragtes som oplysninger af
rent privat karakter og dermed som følsomme oplysninger.
Afslag
Ved afslag bliver alle oplysninger om dig omgående slettet.
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