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Jobansøgers samtykke til indhentning af nye personoplysninger som led 

rekrutteringsproces 

Som led i den igangværende rekrutteringsproces på [*] Gymnasium skal vi hermed bede om dit samtykke 

til, at vi må indhente nedenstående oplysninger om dig.  

Vi kan oplyse, at selv om du selv har angivet referencepersoner i din ansøgning, er vi forpligtet til at 

indhente dit konkrete samtykke til, at vi kontakter referencen. Tilsvarende gælder for indhentning af 

straffeattesten.  

Oplysningerne indhentes og behandles udelukkende med rekrutteringsformål, og de vil blive slettet senest 

6 måneder efter afslutningen af den igangværende rekrutteringsproces. 

Om [*] Gymnasiums behandling af dine personoplysninger 

[*] Gymnasiums brug af personoplysninger sker som beskrevet på skolens hjemmeside om [GF Skabelon 
om ”Generel orientering om behandling af personoplysninger”], hvor der også er en beskrivelse af de 
registrerede personers rettigheder ifht. indsigt og sletning mv. 
 
Om evt. partshøring over de indhentede oplysninger, jf. forvaltningslovens § 19 

Hvis oplysningerne viser sig at være til ugunst for dig, vil du blive partshørt over oplysningerne, før vi 

træffer afgørelse om besættelse af den stilling, du har ansøgt om.  

Dine kommentarer skal være os i hænde indenfor en kort frist, som vi orienterer dig særskilt om, og vi 

beder om at modtage dine kommentarer enten pr. telefon [telefonnummer] eller pr. [e-mail]. 

Samtykke 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at [*] Gymnasium må indhente følgende personoplysninger om mig som 

led i rekrutteringsprocessen, idet jeg er opmærksom på, at oplysningerne kan vise sig at være fortrolige 

eller endog følsomme: 

 Udsagn fra referencer 

 Straffeattest 

 

___________________ 

[Ansøgers navn og underskrift – eller flueben i boks] 
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Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.
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