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FAS’ privatlivspolitik for jobansøgere 
 
 
I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere til FAS indsamler og be-
handler FAS - som dataansvarlig - personoplysninger. I denne privatlivspo-
litik kan du læse mere om, hvordan FAS behandler ansøgeres personoplys-
ninger. 
 
Privatlivspolitikken indeholder: 
 

• Hvilke oplysninger, der indsamles, og hvad disse bruges til 

• Hjemler til behandlingen 

• Dine rettigheder 

• Vores sikkerhedsforanstaltninger 

• Din mulighed for at rette henvendelse til FAS og for at klage 

 
Dataansvarlig 
Foreningen af Speciallæger (FAS) 
Domus Medica 
Kristaniagade 12 
2100 København Ø 
FAS kan kontaktes på FAS@DADL.dk 
 
Oplysninger om ansøgere 
FAS indsamler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med din job-
ansøgning. 
Hvilke oplysninger, der behandles, afhænger af den konkrete stilling, der er 
søgt, og det er blandt andet: 
 

• Identifikationsoplysninger (almindelige oplysninger) som navn, 

adresse, telefonnummer og e-mailadresse 

• Andre oplysninger, som fremgår af ansøgningen samt eventuelle bi-

lag som for eksempel uddannelse, eksamensbevis, CV, evt. foto, 

kontaktoplysninger på og udtalelser fra referencer 

• Personligheds- og færdighedstests, hvis sådanne indhentes (visse 

stillinger) 

I visse tilfælde behandles følsomme oplysninger om for eksempel: 
 

• Helbredsoplysninger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Side 2 

Kilder 
Personoplysninger indsamles direkte fra dig eller fra tidligere arbejdsgivere i 
forbindelse med referencer, hvis du har givet samtykke til, at tidligere ar-
bejdsgivere kontaktes. 
 
Formål 
FAS behandler personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til føl-
gende formål: 
 

• Vurdering og udvælgelse 

• Øvrige legitime formål som for eksempel statistik 

Hjemmel 
Den juridiske hjemmel for langt de fleste behandlinger af personoplysninger 
er din ansøgning om ansættelse og FAS’ legitime interesse i at vurdere dine 
faglige og sociale kompetencer og egenskaber i forbindelse med rekrutterin-
gen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen og § 6, stk. 1 i 
Databeskyttelsesloven. 
 
Nogle behandlinger kræver dit samtykke. Det gælder blandt andet udtalelser 
fra tidligere arbejdsgivere (referencer), deltagelse i personligheds- og færdig-
hedstest samt fortsat opbevaring af personoplysninger fra ansøgningspro-
cessen jf. artikel 6, stk. 1, litra a i Databeskyttelsesforordningen og § 6, stk. 1 
i Databeskyttelsesloven. 
 
Dine personoplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med FAS’ 
opfyldelse af juridiske forpligtelser eller rettigheder eller fastlæggelse af rets-
krav. 
 
Opbevaringsperiode/Sletning 
Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne 
opfylde de ovenfor anførte formål. Opbevaringsperioden vil højst være 6 
måneder efter ansøgningsfristen for stillingen, med mindre lovgivningen 
forpligter FAS til at gemme oplysningerne i længere tid, eller hvis formålet 
med at gemme oplysningerne er fastlæggelse af retskrav.  
Hvis du bliver ansat i FAS, vil du få information om vores behandling af 
medarbejdernes personoplysninger (FAS’ privatlivspolitik for medarbej-
dere). 
 
Sikkerhed 
FAS opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Der er implementeret 
sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger 
mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og 
mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt 
behandles i strid med lovgivningen. Sikkerhedsforanstaltningerne 



 

Side 3 

kontrolleres løbende. 
 
Dine rettigheder 
Du kan som ansøger få oplyst, hvilke personoplysninger FAS behandler om 
dig. 
 
Du har også ret til at få oplysninger berigtiget og til at anmode om sletning 
inden for lovgivningens rammer. 
 
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor 
hjemmelen er legitime interesser. FAS må derefter ikke længere behandle 
personoplysningerne, med mindre FAS påviser vægtige, legitime grunde til 
behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsret-
tigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gø-
res gældende eller forsvares. 
 
Du har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvis vi har indhentet et sådant 
til en behandling. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virk-
ning fra det tidspunkt, hvor samtykket trækkes tilbage og tilbagetrækningen 
påvirker ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger i perio-
den fra samtykket er givet og til det trækkes tilbage. Hvis en behandling er 
baseret på et samtykke, vil du have afgivet dette inden behandlingen påbe-
gyndes. 
 
Du har også ret til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk). 
 
Kontakt 
Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine oplysninger eller udnyttel-
sen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på: 
 
Foreningen af Speciallæger, Kristaniagade 12, 2100 København Ø 
Telefonnummer: 35 44 85 00 
E-mail: fas@dadl.dk 
CVR-nr.: 89154510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


