Information
om dine
persondatarettigheder
– når du søger job i den
centrale anklagemyndighed

Sådan behandler vi
persondata om dig
Du har søgt en ledig stilling i den centrale anklagemyndighed, og for at kunne behandle og besvare din ansøgning har vi registreret dit navn og din e-mailadresse i
vores it-system.
Med denne folder vil vi informere dig om, at du har nogle
rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig.
Samtidig vil vi informere dig om, hvordan vi behandler
din ansøgning, og dermed om formålet med, at vi registrerer
oplysninger om dig.

■ Sådan arbejder vi med din ansøgning
Når vi modtager din ansøgning, sker det via Statens
eRekruttering. Her har du selv uploadet din ansøgning,
cv, eksamenspapirer mv. Disse dokumenter slettes efter
6 måneder.
Når vi læser din ansøgning, vurderer vi dine kvalifikationer konkret i forhold til stillingen.
Vi gennemgår alle ansøgninger, når ansøgningsfristen
er udløbet, og tager stilling til, hvem vi indbyder til en
personlig samtale.
Vores mål er at besætte den ledige stilling med den
ansøger, som er bedst kvalificeret.
Efter de personlige samtaler vil vi ofte søge yderligere
oplysninger om den ansøger, som vi skønner, er bedst
kvalificeret, hvis han eller hun samtykker. Vi søger oplysninger om ansøgeren hos Politiets Efterretningstjeneste
(PET) til brug for sikkerhedsgodkendelse, og eventuelt
hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver.
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Det kan også være, at vi beder ansøgeren selv sende os
flere oplysninger.
De allerfleste gange får vi ingen negative oplysninger af
betydning om ansøgeren, og så vil vi normalt tilbyde ham
eller hende den ledige stilling. Når vi har besat stillingen,
sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere.
De ansøgere, som har været til samtale, forsøger vi også
at kontakte telefonisk.
Hvis du siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger
om dig, må du forvente at få afslag på din ansøgning.
Hvis du siger ja, og vi modtager oplysninger, som gør os
betænkelige ved at ansætte dig, får du oplysningerne til
partshøring, inden vi tager stilling til, om vi skal afslå
at ansætte dig. Du får en frist til at kommentere oplysningerne.

■ Dine rettigheder
Databeskyttelsesforordningen1 og databeskyttelsesloven2
giver dig nogle rettigheder i forbindelse med vores
behandling af din ansøgning:
1. Europa-Parlamentets og Rådets for-

• Du har ret til at få at vide, at vi har samlet oplysninger
om dig og gemt disse i vores it-system.

ordning af 27. april 2016 om beskyttelse
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri

• Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger om
dig vi har samlet og brugt i vores behandling af din
ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne.

udveksling af sådanne oplysninger og om

• Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter
oplysninger, hvis du f.eks. mener, at de er forkerte
eller giver et forkert indtryk af dig. Og vi har pligt
til at tage stilling til din anmodning.

2. Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om

ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel
forordning om databeskyttelse) (2016/679)

supplerende bestemmelser til EU’s
databeskyttelsesforordning (databeskyttelsesloven)

I n for m at i on om d i n e pe r son data r e t t i g h e d e r
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Du kan læse mere om dine rettigheder, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets
hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

■ Kontakt os
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte anklagemyndighedens databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for
databeskyttelse og vejlede dig om dine rettigheder i
forhold til vores brug af dine personoplysninger.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på e-mail:
databeskyttelsesraadgiver@ankl.dk.
Det er Rigsadvokaten, der er dataansvarlig for behandlingen
af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning
om en stilling i den centrale anklagemyndighed.
Du kan kontakte Rigsadvokaten på e-mail:
rigsadvokaten@ankl.dk eller telefon: 7268 9000.
Rigsadvokatens adresse er:
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K
Hvis du har spørgsmål til selve ansættelsesproceduren,
kan du kontakte Rigsadvokatens Personalesektion på
e-mail: personale@ankl.dk eller telefon: 7268 9000.

■ Klagemulighed
Hvis du mener, at vi har overtrådt reglerne om beskyttelse
af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet.
Du kan læse nærmere om Datatilsynet på tilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.
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