Privatlivspolitik for jobansøgere
Her kan du læse om, hvordan Lægernes Pension og Lægernes Bank behandler dine personoplysninger i
rekrutteringsprocessen. Bliver du ansat hos os, får du nærmere information om vores behandling af dine
personoplysninger som ansat i Lægernes Pension eller Lægernes Bank.
Formål med behandlingen og retsgrundlag
Vi bruger alene dine oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. Formålet med langt de fleste behandlinger
af personoplysninger er derfor at vurdere din ansøgning om ansættelse. Vi har nogle lovmæssige forpligtelser, som
omfatter personoplysninger, fx at indhente straffeattest for visse stillinger. Ved nogle behandlinger vil
behandlingsgrundlaget være vores legitime interesser som potentiel arbejdsgiver.
Der er nogle af vores behandlinger, som kræver dit samtykke. Det gælder fx, hvis du skal deltage i kognitive test, eller
hvis vi ønsker at indhente en reference fra en tidligere arbejdsgiver. Dine personoplysninger kan også blive
behandlet i forbindelse med vores opfyldelse af juridiske forpligtelser eller rettigheder eller til fastlæggelse af
retskrav.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:
• navn, adresse og kontaktoplysninger
• oplysninger, som fremgår af din jobansøgning, CV og øvrige medsendte dokumenter
• hvis du fortsætter i rekrutteringsprocessen, kan vi bede dig om at gennemgå en kognitiv test, som udbydes af
vores samarbejdspartner. Deltagelse i tests vil kræve dit samtykke.
• såfremt du tilbydes ansættelse, vil vi bede om en kopi af din straffeattest.
Indsamling af dine personoplysninger
Dine oplysninger stammer fra de dokumenter, du sender til os i forbindelse med din jobansøgning. Herudover kan vi
i visse tilfælde indhente oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder, fx sociale medier.
Hvis du har givet samtykke, indhenter vi udtalelser om ansættelsesforhold og arbejdsopgaver fra dine tidligere
arbejdsgivere.
Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver dine personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere, som bistår os med rekrutteringsprocessen.
Vi har indgået databehandleraftaler, som bl.a. skal sikre, at databehandlerne kun behandler dine personoplysninger i
henhold til den instruks, de har fået af os.
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Vi videregiver desuden oplysninger til myndigheder, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen.
Opbevaringsperioder
Oplysninger om jobansøgere, som ikke ansættes, opbevarer vi i seks måneder efter rekrutteringsprocessen afsluttes,
hvorefter de slettes. Oplysningerne opbevares, for at eventuelle retskrav kan fastlægges, forsvares eller gøres
gældende.
Hvis vi ansætter dig, vil vi opbevare dine personoplysninger i fem år efter ansættelsesforholdets stopper.
Dine rettigheder
Hvis vi har indhentet dit samtykke i rekrutteringsprocessen, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage, og vi vil
herefter stoppe med de behandlinger, som sker på grundlag af samtykket. De behandlinger, der er sket indtil
tilbagekaldelsen, vil dog være sket helt lovligt.
Du kan trække dit samtykke tilbage ved at sende mail til os på job@lpb.dk eller ringe til 33 12 21 41.
Du har generelt følgende rettigheder
• Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger
• Du har ret til at få dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
• Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger
• Du har ret til at få dine oplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for os
• Du har ret til at opnå begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger og til at gøre
indsigelser mod bemandingen af dine personoplysninger.
Der kan være knyttet betingelser og begrænsninger til dine ovenfor nævnte rettigheder. Det vil fx ikke være
muligt at få personoplysninger slettet, hvis vi har en saglig begrundelse til at opbevare dem i en længere periode.
Klagemuligheder
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til vores databeskyttelsesrådgiver
på dpo@lpb.dk.
Du kan også klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger
og klageprocedure findes på tilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.
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