
Sådan behandler vi dine persondata 

Du har søgt en stilling ved Lemvig-Heldum Menighedsråd, og derved har vi indsamlet og skal 

behandle oplysninger om dig. I den forbindelse har du ret til at få oplyst, hvordan vi behandler 

dine oplysninger og, hvilke rettigheder du har i forbindelse med behandlingen.  

 

Dine rettigheder med hensyn til persondata 

Persondataloven giver dig forskellige rettigheder, når vi behandler persondata om dig elektronisk. 

Og loven pålægger os visse pligter – som f.eks. at fortælle dig, at vi har indsamlet eller vil indsamle 

persondata om dig. 

Du har også ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet i forbindelse med din 

ansøgning, og du har ret til at se oplysningerne. 

Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de f.eks. er 

forkerte eller giver et forkert indtryk. 

 

Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.  

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for 

behandling end den, vi beskriver her, vil vi informere dig særskilt om det og i den forbindelse vil vi 

indhente dit samtykke til behandlingen. 

 

Oversigt over data om dig  

Vi indhenter som hovedregel ikke yderligere oplysninger om dig, end dem, du selv har indsendt 

med ansøgningen. 

Hvis vi får brug for at indhente yderligere oplysninger, vil vi kontakte dig, og bede om dit samtykke 

til at indhente yderligere oplysninger.  

 

Sådan opbevarer og bruger vi oplysningerne. 

Din ansøgning opbevares i 6 måneder. 

Kun et særligt ansættelsesudvalg bestående af normalt 3-5 personer har adgang til at se 

oplysningerne om dig.  

Vi bruger oplysningerne til at vurdere, hvem der skal gå videre i rekrutteringsprocessen.  

Alle medarbejdere og medlemmer af menighedsrådet ved Lemvig-Heldum menighedsråd har 

tavshedspligt og må ikke uberettiget udlevere, videregive eller udnytte oplysninger om dig, som de 

er blevet bekendt med gennem deres arbejde.  

 

Hvor længe beholder vi dine oplysninger. 

Vi beholder din ansøgning i 6 måneder.  

Dette gør vi for at sikre den bedst mulige afslutning på sagsbehandlingen. 

 

 

Opdateret 21. december 2018 


