Samtykkeerklæring
Retningslinjer for registrering af oplysninger
Når du klikker på "Indsend", giver du dit samtykke til at dine oplysninger/CV registreres, behandles
og opbevares af Ce-Tec A/S. Du har til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvis ønsket.

Vores behandling af dine oplysninger
Dine oplysninger behandles fortroligt og er kun tilgængelige for de medarbejdere, der er involveret i
rekrutteringsprocessen, dvs. HR-afdelingen og ledelsen, samt eventuel den personalemedarbejder,
der er knyttet til jobopslaget eller stillingsfunktionen.
Formålet med registreringen er at skabe en kvalitativ, nem og hurtig måde at bringe ansøger og job
sammen på. Før vi evt. sender dit CV til en tredjepart med det for øje at vurdere potentielle
jobmuligheder, vil vi sende kontakte dig, så du kan tilkendegive dit samtykke til dette eller ej.

Hvilke oplysninger behandles
Vi opbevarer dit CV/ansøgning i vores digitale kandidatdatabase og i nogle tilfælde på vores Intranet
med det formål at kunne matche dine kvalifikationer med en potentiel jobmulighed inden for ca. 12
måneder.

Hvilke oplysninger bedes ikke fremsendes
I følge lovgivningen (Persondataloven, Afsnit 2, Kap. 4, § 7) er der særlige regler for behandling og
opbevaring af oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning,
fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. CeTec A/S har ingen interesse i sådanne oplysninger og opfordrer dig til at undlade at inkludere disse
i din ansøgning. Hvis din ansøgning alligevel indeholder sådanne oplysninger, giver du ved
fremsendelsen af disse samtykke til, at oplysningerne kan registreres.
Vi frabeder os ligeledes dit CPR-nummer, da det kun har vores interesse ved ansættelse.

Sletning, indsigt og berigtigelse af oplysninger
Efter 12 måneder vurderer vi dine muligheder, og hvis vi tror, at vi kan tilbyde dig en stilling i nær
fremtid, vil vi sende en mail eller kontakte dig telefonisk, hvori vi beder dig om at tilkendegive accept
af, at vi må opbevare dine oplysninger i yderligere 12 måneder. Skulle du ikke acceptere dette,
sletter vi alle dine oplysninger fra vores system 14 dage efter afsendelse af en ny forespørgsel om
samtykke. Hvis vi ikke kontakter dig, slettes dine oplysninger automatisk fra vores system.
Du kan til enhver tid få indsigt i, berigtige og få slettet dine registrerede oplysninger ved at ringe til
Ce-Tec A/S på tlf. +45 74 78 35 64 eller via mail til cv@ce-tec.dk.
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Kvittering for modtagelsen
Når vi har modtaget din ansøgning, får du en bekræftelse via e-mail.

Mulighed for at klage over databehandlingen
Hos Ce-Tec A/S har vi implementeret procedurer og rutiner, så vi opfylder kravene i den nye
persondataforordning (pr. 25 maj 2018). Skulle du mod forventning have oplevelsen af, at vi har
registreret urigtige oplysninger eller ikke har behandlet dine data korrekt, bedes du kontakte os.
Ligeledes er det vores pligt at oplyse, at du kan indgive en eventuel klage til Datatilsynet, som har
følgende oplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300, København K
Telefonnummer: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk
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