Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
19. november 2019

Orientering om ændringer i Jobnet pr. 19. november 2019
Der er foretaget følgende ændringer:
1. Ændring af velkomsttekst i forberedelsesskemaet
Fremover får dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt
integrationsydelsesmodtagere vist samme velkomsttekst i forberedelsesskemaet på Jobnet:
”Brug det frivillige forberedelsesskema til at forberede dig til de første samtaler i jobcenter eller
a-kasse.
For at kunne hjælpe dig bedst muligt videre i et nyt job eller uddannelse, har du her mulighed
for at udfylde et forberedelsesskema. Forberedelsesskemaet består af 10 spørgsmål omkring dig
og dine forventninger til din jobsøgning, og du skal blot vælge de svarmuligheder, der passer
bedst til dig.
Dine svar giver et godt udgangspunkt for dialogen omkring din vej mod job og uddannelse
mellem dig og din sagsbehandler, og du må derfor meget gerne besvare forberedelsesskemaet,
inden du skal til din første samtale.
Det er frivilligt, om du vil udfylde forberedelsesskemaet og udfyldelsen har ikke indflydelse på
din ret til ydelse. Bemærk, at dine svar ikke gemmes, hvis du afbryder besvarelsen undervejs.
Når du har udfyldt forberedelsesskemaet, foretages der også en analyse af dine karakteristika og
svar, sammenlignet med andre ledige, som tidligere har oplevet en lidt længere vej til job. Dine
karakteristika er i denne forbindelse oplysninger om din alder, herkomst, overførselsgrad på
offentlig forsørgelse (ekskl. SU) de seneste 5 år, dagpengegrad det seneste år og lønindkomst
det seneste år.
Analysen har til formål at hjælpe dig og din sagsbehandler med at tilrettelægge dit forløb i
jobcenteret og a-kassen, med udgangspunkt i netop din konkrete jobsituation.
Dine svar fra forberedelsesskemaet, dine karakteristika og resultatet af analysen er tilgængelige
for dig og din sagsbehandler, som behandler oplysningerne fortroligt. Oplysningerne vil
endvidere blive brugt til statistiske og analytiske formål f.eks. i forbindelse den løbende
opdatering og udvikling af værktøjet.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er dataansvarlig for de
personoplysninger, som indsamles og behandles om dig.
Dine svar fra forberedelsesskemaet, dine karakteristika og resultatet af analysen vil indeholde
både almindelige, ikke-følsomme og følsomme personoplysninger, og STAR behandler dine
oplysninger med hjemmel i styrelsens myndighedsudøvelse efter lovbekendtgørelse nr. 1342 af
21. november 2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats med senere ændringer, samt artikel 6, stk.
1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra f i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679
af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv
95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).
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For så vidt angår den statistiske og analytiske behandling sker denne med hjemmel i § 21, § 32,
stk. 1 og § 38 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v. med senere ændringer (organiseringsloven) samt
databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og § 10 i lov nr. 502 af 23. maj 2018 om
supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
(databeskyttelsesloven).
Du har til enhver tid ret til at anmode STAR om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af
behandlingen af dine personoplysninger. Du har desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse
mod behandlingen, herunder den profilering, der vil blive foretaget på baggrund af din
besvarelse af forberedelsesskemaet og dine karakteristika.
STAR videregiver dine svar fra forberedelsesskemaet, dine karakteristika og resultatet af
analysen til dit jobcenter eller a-kasse. Du skal kontakte dit jobcenter eller a-kasse direkte for at
få oplysninger om, hvordan jobcentret eller a-kassen behandler dine personoplysninger.
For mere information om behandlingen af dine oplysninger, se privatlivspolitikken for
Jobnet.dk og beskrivelsen af forberedelsesskemaet på star.dk.
Du kan kontakte STAR på databeskyttelse@star.dk. Du kan desuden kontakte
Beskæftigelsesministeriets Databeskyttelsesrådgiver på 50 91 77 68 eller på dpo@bm.dk.
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Læs
mere om Klage til Datatilsynet her.”
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