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Sådan behandler vi dine persondata, når du søger job i
XL-BYG
Stilling på Kædekontoret
Når du søger et job i XL-BYG, ansøger du via link til vores rekrutteringsportal. Der
skal du uploade din ansøgning, CV samt eventuelt yderligere bilag. Vi frabeder os,
at du sender dokumenter indeholdende dit cprnr.
Din ansøgning vil blive behandlet direkte i rekrutteringssystemet af HR-chefen eller en HR-konsulent samt af den leder., der søger en medarbejder.
Indkaldes du til samtale vil din ansøgning og bilag blive printet ud til brug ved
samtalen. Går du videre til anden samtalerunde, vil du få tilsendt en eller to elektroniske tests. Testresultatet vil være aktivt i vores testværktøj så længe du eventuelt er ansat. Ansættes du ikke, vil dit testresultat blive slettet efter 4 måneder.
Tilbydes du en stilling, vil dine data blive videregivet til HR-afdelingen, som vil forestå oprettelse af dig som medarbejder i XL-BYG. Din ansøgning i rekrutteringssystemet vil være tilgængelig for HR-afdelingen i den periode, du er ansat, hvor
efter den slettes efter de gældende regler.
Bliver du ikke tilbudt en stilling efter endt rekrutteringsproces, vil din ansøgning
blive makuleret så snart, afslaget er givet.
I vores rekrutteringssystem vil dine data blive slettet senest 6 måneder efter endt
ansøgningsfrist.
Mens du er ansat på XL-BYG Kædekontoret, vil vi løbende behandle forskellige
persondata om dig. Persondataloven giver dig i den forbindelse en række rettigheder, ligesom loven pålægger os visse pligter – som f.eks. at fortælle dig, at vi har
indsamlet eller vil indsamle persondata om dig. Du har ret til at få at vide, hvilke
oplysninger om dig, vi har samlet i forbindelse med dit ansættelsesforhold, og du
har ret til at se disse oplysninger. Hvis du mener, at oplysningerne er forkerte eller at de giver et forkert indtryk, har du ret til at bede os om at rette eller slette
de pågældende oplysninger. Vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.
Kontrakt
Når aftalen om ansættelse er på plads, vil du modtage en kontrakt i din mailbakke, som du skal åbne, læse og underskrive med dit Nemid. Når du har underskrevet kontrakten, modtager vi den elektronisk retur og arkiverer den i din elektroniske personalemappe samt i vores HR-system. Øvrige relevante dokumenter
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vedr. dit ansættelsesforhold scannes ind i din elektroniske personalemappe, herunder bl.a. dit CV og din ansøgning. De dokumenter, vi har i fysisk form vedr. dit
ansættelsesforhold, arkiveres desuden i din fysiske personalemappe.
Kun medarbejdere med særlige rettigheder har adgang til at se dine personoplysninger. Disse medarbejdere er desuden underlagt en skærpet tavshedspligt.

Stilling i en XL-BYG forretning
Når du søger et job i XL-BYG, ansøger du via link til vores rekrutteringsportal. Der
skal du uploade din ansøgning, CV samt eventuelt yderligere bilag. Vi frabeder os,
at du sender dokumenter indeholdende dit cprnr.
Din ansøgning vil blive behandlet direkte i rekrutteringssystemet af den kommende nærmeste leder. I nogle tilfælde vil forretningens HR-chef, direktør/ejer eller kædekontorets HR-konsulent også deltage i rekrutteringsprocessen, og dermed have adgang til dine data.
Den videre behandling foregår herefter i forretningen og er dermed underlagt den
enkelte forretnings databehandlingspolitik.
I rekrutteringssystemet vil dine data blive slettet senest 6 måneder efter endt ansøgningsfrist. Bliver du testet i forbindelse med rekrutteringsprocessen vil dit testresultat blive slettet efter 4 måneder.
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til XL-BYG, dog med
visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod
indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger. Du kan herudover
kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.
Du har ret til at få udleveret de oplysninger, som du har givet til os, i et elektronisk format.
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.
Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis
du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail HR@xlbyg.dk eller telefonnummer 8745 4100. Du kan også skrive til os på adressen:
XL-BYG, Holmstrupgårdvej 22, 8220 Brabrand.
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