
SAMTYKKE TIL INDHENTELSE AF REFERENCER 
 
 

Jeg samtykker hermed til, at Teknologisk Institut kan indhente referencer hos den/de virksomhed(er) eller 

person(er), som jeg har anført nedenfor. 

 

Virksomhed: Referenceperson: Stilling: Kontaktdata: 

    

    

    

 

Mit samtykke indebærer, at Teknologisk Institut kan indhente personoplysninger relateret til mit virke hos 

ovenstående virksomhed(er). Dette indebærer behandling af oplysninger om mine arbejdsopgaver og 

kompetencer, min performance, personlige fremtræden og samarbejdsevner i forhold til ovenstående 

virksomhed(er) samt baggrunden for, at jeg ikke længere er eller ønsker at være tilknyttet ovenstående 

virksomhed(er), herunder oplysninger om, hvis jeg er blevet opsagt eller bortvist (herefter samlet set 

benævnt "Referenceoplysninger").  

 

Formålet med at mine Referenceoplysninger indhentes af Teknologisk Institut er, at Teknologisk Institut som 

dataansvarlig kan benytte Referenceoplysningerne til at vurdere, om jeg er kvalificeret til den stilling, jeg har 

søgt hos Teknologisk Institut. Referenceoplysningerne indsamles og benyttes som led i 

rekrutteringsforløbet, ligesom oplysningerne efterfølgende opbevares af Teknologisk Institut, indtil 

rekrutteringsforløbet er afsluttet, eller Referenceoplysningerne i øvrigt ikke længere er nødvendige af hensyn 

til ovennævnte formål.  

 

Jeg er bekendt med, at kopi af denne samtykkeerklæring kan videregives til ovenstående virksomhed(er) 

med henblik på at tjene som dokumentation for samt oplyse om, at jeg har givet mit samtykke til, at 

Teknologisk Institut må indhente Referenceoplysninger om mig, og at der i den forbindelse tillige behandles 

personoplysninger om ovenstående referenceperson(er). 

 

Jeg har fået udleveret og har gennemlæst Teknologisk Instituts Persondatapolitik for rekruttering, som 

indeholder en række yderligere oplysninger om behandlingen af mine personoplysninger.   

 

Jeg er endvidere opmærksom på, at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage. Dette kan ske ved, 

at jeg kontakter Teknologisk Instituts personalechef på telefon 72202070 eller pr. e-mail: 

aks@teknologisk.dk. 

 

Ved min nedenstående underskrift bekræfter jeg, at jeg har givet mit samtykke til, at Teknologisk Institut kan 

behandle Referenceoplysninger som anført ovenfor, og at jeg har modtaget kopi af denne 

samtykkeerklæring.  

 
 
Sted og dato:  _____________________________________________ 
 
 
Navn (blokbogstaver):  _____________________________________________ 
 
 
Underskrift:   _____________________________________________ 
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