Om skolens behandling af persondata for medarbejdere ved Viby Gymnasium, samt
ved ansøgninger om ansættelse.
Ansøgning.
Når du søger om ansættelse ved Viby Gymnasium har skolen brug for en række personlige oplysninger for
at kunne behandle din ansøgning.
Det drejer sig om: Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og dit cpr-nummer, Hertil oplysninger om din
uddannelse med eksamensbeviser samt CV og eventuelle anbefalinger.
Når skolen har behandlet ansøgninger, samt truffet beslutning om ansættelse, vil alle dokumenter fra
ansøgere, som ikke blev ansat, umiddelbart blive slettet/makuleret.

For ansatte medarbejdere
For at kunne forvalte din ansættelse, har skolen brug for at indsamle, opbevare og behandle en række af
dine personlige data.
Det drejer sig om: Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og dit cpr-nummer, Hertil oplysninger om din
uddannelse med eksamensbeviser.
Hvis særlige forhold gør sig gældende, som har betydning for dit ansættelsesforhold, kan skolen bede om
sådanne oplysninger.
Alle dine personlige data opbevares i et aflåst personalearkiv i skolens administration. Hertil vil dele af dine
personlige oplysninger opbevares elektronisk i lectio.dk. Kun du selv, og skolens administrative
medarbejdere har adgang til disse oplysninger.
Under din ansættelse kan skolen yderligere indsamle og arkivere persondata. I sådanne tilfælde vil du altid
blive orienteret herom.
Du har altid krav på, at se din personalemappe efter aftale (skolen har ret til først at fjerne egne notater).
Viby Gymnasium betragter ikke oplysninger om dit navn, dit skema, dine undervisningshold og aktiviteter
på skolen som oplysninger der er følsomme, og derfor kræver beskyttelse.
Åbenhed om sådanne oplysninger er helt afgørende for en hensigtsmæssig gennemførelse af skolens
dagligdag. Sådanne oplysninger er derfor umiddelbart tilgængelige på online platformen Lectio.dk.
Viby Gymnasium har udarbejdet en række procedurer til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Disse
procedurer er beskrevet i skolens politik for behandling af persondata. Heraf fremgår også nærmere om
hvordan skolen opbevarer dine personlige data.
Ved ophør af dit ansættelsesforhold makuleres alt indhold i din personalemappe.

Med venlig hilsen
Viby Gymnasium

