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INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER 
VED REKRUTTERING 
 
Herlufsholm Skole og Gods (Herlufsholm) tager dit privatliv alvorligt og beskytter dine 
personoplysninger efter gældende lovgivning. Derfor er det en selvfølgelighed for os altid at 
stræbe efter at beskytte dine personoplysninger på den mest optimale måde og efterleve 
gældende databeskyttelseslove. 

 
I dette dokument informerer vi dig om, hvordan vi indsamler og bruger (behandler) dine 
personoplysninger, når du søger en stilling hos Herlufsholm eller sender en uopfordret 
ansøgning. 

 
 

Hvilke personoplysninger behandler Herlufsholm? 
 

De personoplysninger, Herlufsholm behandler om dig, er de oplysninger, du udleverer til os i 
forbindelse med din ansøgning om en stilling hos os, eller som en tredjepart giver os under 
rekrutteringsprocessen. 

 
 

Personoplysninger, som du giver os, når du søger en stilling hos 
Herlufsholm og i rekrutteringsprocessen 

 

Når du søger en stilling hos os, udleverer du personoplysninger om dig selv. Sådanne 
oplysninger er typisk dit navn og dine kontaktoplysninger som f.eks. telefonnummer, 
adresse og e-mailadresse. Vi behandler også de oplysninger, som fremgår af din personlige 
ansøgning og CV, herunder også dit CPR-nummer, hvis du har angivet det. 

 
Hvis du går videre i rekrutteringsprocessen, behandler Herlufsholm også dine 
personoplysninger i form af oplysninger indhentet under interviews med dig eller fra de 
dokumenter, som du medsendte som supplement til din ansøgning. Hvis du gennemfører en 
personlighedstest i rekrutteringsprocessen, behandler Herlufsholm dine personoplysninger 
om dig ud fra resultaterne af en sådan test. 

 
 

Dine personoplysninger, som er blevet udleveret til Herlufsholm gennem en tredjepart 
(ekstern) 

 

Hvis du går videre i rekrutteringsprocessen, behandler Herlufsholm også de 
personoplysninger, som du har givet os gennem dine referencer. De personoplysninger, 
som dine referencer udleverer til os, kan være oplysninger om dig som person, hvordan du 
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udfører dine opgaver og dine kvalifikationer. 
 
 

Hvorfor behandler Herlufsholm dine personoplysninger? 
 

Når du søger en stilling hos os, behandler vi dine personoplysninger for at administrere din 
jobansøgning med det formål at sikre, at vi ansætter en person med de rette kompetencer til 
en bestemt stilling. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger i denne 
sammenhæng er, at det er nødvendigt af hensyn til vores legitime interesser. I visse 
situationer kan vi også behandle dine personoplysninger for at opfylde en juridisk 

forpligtelse, eller efter du har givet samtykke til behandlingen. Vi forklarer og giver dig mere 
information om det juridiske grundlag for vores behandling nedenfor. 

 
Når du ansøger om en stilling hos os, behandler vi dit CPR-nummer. Vi behandler kun dit 
CPR-nummer, når det er klart begrundet i formålet med behandlingen. 

 
 

For at opfylde en retlig forpligtelse 
 

Hvis du søger en stilling hos Herlufsholm, er Herlufsholm forpligtet til at bede om en ren 
straffeattest og en børneattest, før du bliver tilbudt beskæftigelse eller på anden måde 
bliver modtaget i vores virksomhed. Kontrol af sådanne registerudtræk udgør en del af 
evalueringen af, om du er egnet til at arbejde i en sådan stilling. 

 
 

For Herlufsholms legitime interesser 
 

Herlufsholm behandler dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til vores 
legitime interesser. Herlufsholms legitime interesser udgør kun et retsgrundlag for 
behandling af dine personoplysninger, hvis disse ikke går forud for dine interesser, 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. I nogle tilfælde har vi foretaget en 
vurdering af, at vores legitime interesser udgør et retsgrundlag til behandling af 
personoplysninger, nemlig: 

 
 for at administrere og behandle din ansøgning. Når du sender en ansøgning til 

Herlufsholm, er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger for at 
vurdere, om du er egnet til en bestemt stilling; 

 
 i tilfælde af baggrundstjek af dig (f.eks. kontrol i strafferegistret). I tilfælde, hvor 

Herlufsholm ikke har en lovpligtig forpligtelse til at udføre en sådan 
baggrundskontrol, kan vi stadig bede dig om en ren straffeattest. I de situationer, 
hvor vi beder om en ren straffeattest, skal oplysningerne kunne danne grundlag for 
en vurdering af, om du er egnet til en bestemt stilling. Det er valgfrit om du vil give 
Herlufsholm indsigt i din straffeattest; 

 
 når du sender en uopfordret ansøgning til os uden at søge en bestemt stilling. 

Herlufsholm vil derefter behandle dine personoplysninger, som du har givet os i 
forbindelse med ansøgningen, for at matche din profil til fremtidige stillinger hos os. 
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Hvis du ikke længere er interesseret i en stilling hos os, kan du selvfølgelig meddele 
os, at du ikke længere er interesseret. Herlufsholm vil derefter stoppe behandlingen 
af dine personoplysninger til dette formål; og 

 
 Herlufsholm til at overvåge sine retlige interesser i tilfælde af en fremtidig tvist. 

For Herlufsholm er det vigtigt at fremme ligestilling og lige muligheder, og vi arbejder 
løbende med at modvirke diskrimination. I tilfælde af retssag om diskrimination får vi 
brug for dokumentation for at kunne overvåge vores retlige interesser og føre bevis 
for vores synspunkter om sagen. Oplysninger, som Herlufsholm opbevarer til dette 
formål, kan eksempelvis være dit navn og dine kontaktoplysninger samt oplysninger, 
vi har modtaget i rekrutteringsprocessen, såsom din personlige ansøgning, CV og 
oplysninger fra dine referencer. 

 
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi har foretaget denne 
evaluering. 

 
 

Hvis du har givet samtykke 
 

Herlufsholm kan bede om dit samtykke til at opbevare dine oplysninger til fremtidige 
rekrutteringer. De personoplysninger, Herlufsholm behandler til det formål at kunne matche 
din profil med fremtidige stillinger på Herlufsholm og for at kunne kontakte dig, er 
oplysninger fra din ansøgning. Til dette formål behandler Herlufsholm også dine 
personoplysninger, som er blevet udleveret til os af en tredjepart i rekrutteringsprocessen. 
Sådanne oplysninger kan for eksempel være resultatet af en personlighedstest, oplysninger 
fra et interview og oplysninger om dig, som stammer fra dine referencer. 

 
 

Hvem har tilgang til dine personoplysninger? 
 

Overførsel af dine personoplysninger inden for EU/EØS. 
 

Dine personoplysninger bliver delt med de personer, der indgår i ansættelsesudvalgene. 
Det retlige grundlag for overføring af dine personoplysninger til ansættelsesudvalgene er 
vores legitime interesse i at dele oplysningerne for at evaluere, om du er egnet til stillingen. 

 
For at kunne administrere og gennemføre rekrutteringen deler Herlufsholm også dele af 
dine personoplysninger med den virksomhed, der leverer vores rekrutteringsværktøj. 
Herlufsholm deler også dine personoplysninger med vores eksterne IT-leverandører. Hvis 
Herlufsholm er dataansvarlig for dine personoplysninger, vil den virksomhed, der tilbyder 
vores rekrutteringsværktøj, og vores IT-leverandører behandle dine personoplysninger på 
vores vegne, og de har kun tilgang til oplysninger, der er nødvendige, for at opfylde deres 
forpligtelser over for os. Når vi overfører personoplysninger, sker det kun, når vi har et 
retligt grundlag for det i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -
bestemmelser. 
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Overførsel af dine personoplysninger uden for EU/EØS 
 

Herlufsholm overfører ikke dine personoplysninger uden for EU/EØS. 
 
 

Hvor længe opbevarer Herlufsholm dine personoplysninger? 
 

Behandling af personoplysninger i rekrutteringsprocessen 
 

De personoplysninger, Herlufsholm behandler med henblik på at administrere din 
ansøgning til en bestemt stilling, opbevarer Herlufsholm generelt i hele 
rekrutteringsprocessen. Hvis du trækker din ansøgning tilbage i rekrutteringsperioden eller 
meddeler, at du ikke længere er interesseret i den stilling, du har søgt, sletter Herlufsholm 
dine personoplysninger og ophører med at behandle dem. Det samme er tilfældet, hvis 
Herlufsholm kontakter dig i rekrutteringsperioden og meddeler dig, at du desværre ikke er 
gået videre i rekrutteringsprocessen til den aktuelle stilling. 

 
I nogle tilfælde behandler Herlufsholm dine personoplysninger, efter rekrutteringsproces-
sen er afsluttet, eller efter at du er blevet informeret om, at du ikke er gået videre i 
rekrutteringsprocessen. Du kan læse mere om dette nedenfor. 

 
 

Behandling af personoplysninger når du har sendt en uopfordret ansøgning til Herlufsholm 
 

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning til os uden at søge en bestemt stilling, behandler 
vi dine personoplysninger i 6 måneder, efter du har sendt din ansøgning til os. Vi behandler 
derefter dine personoplysninger for at matche din profil til enhver fremtidig stilling hos os. 

 
 

Behandling af personoplysninger efter afsluttet rekruttering 
 

Når rekrutteringsprocessen er afsluttet, behandler Herlufsholm dine personoplysninger til 
de formål, der er angivet nedenfor. 

 
Hvis du har givet dit samtykke, fortsætter Herlufsholm med at behandle dine 
personoplysninger, efter rekrutteringsperioden er afsluttet. Dette for at kunne matche din 
profil til enhver fremtidig stilling os hos. Til dette formål behandler Herlufsholm dine 
personoplysninger i 6 måneder. Hvis du tilbagekalder hele eller en del af dit samtykke til 
vores behandling af dine personoplysninger, ophører Herlufsholm med at behandle dine 
personoplysninger med det formål at matche din profil med en fremtidig stilling hos os. 

 
Herlufsholm behandler også dine personoplysninger, i tiden efter rekrutteringsprocessen er 
afsluttet, hvis det er nødvendigt for, at Herlufsholm kan overvåge sine retlige interesser i 
tilfælde af en fremtidig retssag om diskrimination. Til dette formål opbevarer Herlufsholm 
dine personoplysninger i tre år. I tilfælde af en retssag om diskrimination med dig opbevarer 
Herlufsholm dine personoplysninger i mere end tre år, men ikke længere end til retssagen er 
afsluttet. 
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Hvilke rettigheder har du for at påvirke behandlingen af dine personoplysninger? 
 

Efter databeskyttelsesregler har den registrerede en række rettigheder i forhold til 
Herlufsholm Skole og Gods behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine 
rettigheder, skal du kontakte os. 
Vi kan kontaktes på telefonnummer 55 75 35 01 samt på e-mail til gdpr@herlufsholm.dk  
eller via sikker mail til Sikker mail. Skolens CVR-nr. er 85896318. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række andre 
oplysninger. Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr 
under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. 
Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for 
hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr. 

 

Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. 
 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores 
almindelige generelle sletning indtræffer. 
 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du 

har ret til at få begrænset behandlingen må vi fremover kun behandle oplysningerne – 

bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan 

fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige 

samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af 

dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine 

oplysninger til markedsføring. 

 

Ret til at transmittere 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, 

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse 

personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 

mailto:gdpr@herlufsholm.dk
https://cloud.bluewhale.dk/startPortal/pages/index.jsp?key=gZJFA2vP3Gf6ydutLDXtsUrn7nfny8HQ&zIStart=&zIStop=&encKey=null
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Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 
 
Klage til Datatilsynet 

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

 
 

Disse oplysninger er udarbejdet af Herlufsholm og ajourført 29. juni 2021. 

https://www.datatilsynet.dk/
https://www.datatilsynet.dk/

