Kommunernes Lønningsnævns persondatapolitik
Kommunernes Lønningsnævn er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget om dig.
Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.
Dataansvarliges kontaktoplysninger
Kommunernes Lønningsnævn
Weidekampsgade 10
2300 København S
CVR-nr. 29596305
Tlf : 3388 8050
Mail: kInglnaevn.dk
Behandling af personoplysninger
Kommunernes Lønningsnævn behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende
regler.
Privatlivspolitik — nævnsmedlemmer, stedfortrædere og sekretariatsrådsmedlemmer
Nævnsmedlemmers, stedfortrædere og sekretariatsrådsmedlemmers personoplysninger behandler vi
for at kunne fremsende mødemateriale, diætsedler o. lign. Vi behandler informationer om navn,
adresse, titel, e-mail, telefon, kommune/arbejdsplads samt evt. bankoplysninger. Personoplysninger
vedrørende et nævnsmedlem og stedfortræder opbevares, så længe beskikkelsesperioden varer, og
personlysninger vedrørende et sekretariatsrådsmedlem opbevares, så længe medlemskabet varer.
Privatlivspolitik — ansøgninger
Når du søger en opslået stilling hos Kommunernes Lønningsnævn, indsamler og behandler vi dine
oplysninger for at vurdere kompetencer og erfaringer i forhold til en mulig ansættelse. Vi behandler
de oplysninger, som du har fremsendt i din ansøgning og CV samt oplysninger indhentet fra eventuelle
referencer. Dine oplysninger gemmer vi, indtil ansættelsesprocessen er afsluttet, hvorefter
oplysningerne slettes. Hvis du opnår ansættelse, gemmes dine oplysninger og ansættelseskontrakt dog
i din personalesag.
Ved ansøgninger, hvor ansøger muligvis kunne komme i betragtning til en stilling, gemmer vi, med
dit samtykke, dine oplysninger i seks måneder.
Ved uopfordrede ansøgninger, hvor ansøger ikke kan komme i betragtning til en stilling, sender vi et
afslag og dine oplysninger slettes. Hvis vi ønsker at gemme ansøgningen, sker det alene efter samtykke
fra dig.
Privatlivspolitik — øvrige henvendelser
Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne servicere dig bedst muligt i relation til
din henvendelse. Vi behandler de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din
henvendelse, fx informationer om dit navn, titel, e-mail, telefon og arbejdsplads, og vi opbevarer dine
personoplysninger, så længe det har administrativ betydning.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Du har som udgangspunkt ret til:
• at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
• at få rettet urigtige oplysninger om dig
• i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig
• at trække dit samtykke tilbage
• i visse tilfælde at få behandlingen af dine oplysninger begrænset
• at anmode om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om den registreredes rettigheder, som
du finder på www.datatilsynet.dk.
Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du
øverst på denne side.
Hvis du vil klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Kommunernes
Lønningsnævn behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.

