
 

  



 

Privatlivspolitik for rekruttering  
     Opdateret november 2022 

I forbindelse med rekruttering behandler Fjernvarme Fyn de personoplysninger, som du har fremsendt eller 
som indhentes via referencer. Disse oplysninger omfatter eventuelt følgende: 

- Ansøgning og CV (Navn, adresse, fødselsdato, køn, uddannelse, telefonnummer, e-mail)   
- Referencer  
- Karakterudskrifter  
- Bilag 

Udover overstående kan vi også i nogle tilfælde behandle oplysninger om dig i forbindelse med 
personligheds- og intelligenstest. Vi ønsker ikke at modtage dine følsomme oplysninger efter artikel 9 i 
databeskyttelsesforordningen, herunder religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel 
orientering eller helbredsoplysninger eller dit CPR-nr. Disse oplysninger er ikke relevante for 
ansættelsesudvalget. Hvis dit CPR.nr. fremgår på karakterudskriftet eller andre bilag bør du overstrege 
dette.   

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os: 

Fjernvarme Fyn 
Havnegade 120 
5000 Odense C 
Telefon: 65 47 30 00 
E-mail: GDPR@fjernvarmefyn.dk  
 

Behandlingsgrundlag  
Behandlingen af dine oplysninger sker fortroligt i ansættelsesudvalget, hvor formålet er at vurdere dig i 
forhold til den konkrete stilling. I processen behandles oplysningerne med hjemmel i følgende: 

• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b: behandler dine oplysninger som led i 
opfyldelse af en kontrakt 

• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f: På grundlag af interesseafvejningsreglen, hvor 
vores legitime interesse er behandlingen af din ansøgning og opbevaring af oplysningerne med 
henblik på eventuel senere rekrutteringsforløb 

• Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a: Hvis der er brug for test og referencer, 
indhentes der samtykke. 

Databehandler som vi anvender  
Hos Fjernvarme Fyn har vi indgået aftaler med vores samarbejdspartnere, hvor dine personoplysninger 
vedrørende rekruttering kan overgå til test-udbydere og rekrutteringsbureauer. Hvis der er krav om, at vi 
indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået aftalerne. Dette betyder, at 
disse samarbejdspartnere ligeledes overholder databeskyttelsesforordningen.  
 

Opbevaring  
Opbevaringen af dine oplysninger finder sted indtil behandlingen er den specifikke stilling er besat. Hvis du 
får stillingen overgår oplysningerne til din personalemappe, hvor eventuelle følsomme og irrelevante 
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oplysninger for ansættelsesudvalget slettes. Ved afslag opbevarer vi oplysningerne i op til 6 måneder, 
hvorefter de slettes.  

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlingen af 
oplysninger om dig. De rettigheder, som er relevante for dig i forbindelse med rekruttering, er indsigtsret og 
oplysningsret, berigtigelse og sletning. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om 
de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

Ønsker du at benytte dine rettigheder, skal du kontakte Fjernvarme Fyn på GDPR@fjernvarmefyn.dk.   

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter din henvendelse 
er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang ikke muliggør det. I så fald kan svarfristen 
blive op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel. 12, stk. 3.  

Ændring og opdatering af privatlivspolitik  
Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik. Gør vi det, retter vi datoen 
for “sidst opdateret”. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på 
vores hjemmeside 

Klage til Datatilsynet  
Du bør altid først rette henvendelse til Fjernvarme Fyn, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine 
personoplysninger. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  

http://www.datatilsynet.dk/
mailto:GDPR@fjernvarmefyn.dk
http://www.datatilsynet.dk/

	Privatlivspolitik for rekruttering
	Behandlingsgrundlag
	Databehandler som vi anvender
	Hos Fjernvarme Fyn har vi indgået aftaler med vores samarbejdspartnere, hvor dine personoplysninger vedrørende rekruttering kan overgå til test-udbydere og rekrutteringsbureauer. Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbe...
	Opbevaring
	Dine rettigheder
	Ændring og opdatering af privatlivspolitik
	Klage til Datatilsynet


