Dommerrådets behandling af ansøgere til stillinger som kredsdommer eller kredsdommerkandidat
I det følgende kan du læse, hvordan en ansøgning med bilag (herefter ansøgning) bliver behandlet, og
hvem der har adgang til at læse materialet.
Når du har søgt en stilling
Når din ansøgning med bilag er modtaget af Dommerrådet, har følgende adgang til at læse materialet:
• Medlemmerne af Dommerrådet
• Grønlands Landsrets sekretariat, der også fungerer som sekretariat for Dommerrådet
Yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger
Dataansvar, formål og modtagere
Dommerrådet er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din
ansøgning. Formålet er, at Dommerrådet kan vurdere din egnethed til den søgte stilling. Dine
personoplysninger bliver videregivet som beskrevet ovenfor.
Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Dommerrådets behandling af dine personoplysninger følger af:
• anordning om persondata § 6 stk. 1, nr. 2 (gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den
registreredes anmodning forud for indgåelse af en aftale)
• anordning om persondata § 6 stk. 1, nr. 6 (offentlig myndighedsudøvelse)
Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som Grønlands Domstole behandler om dig. Du har
også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger, og du har ret
til at gøre indsigelse mod behandlingen.
Opbevaringsperiode
Ansøgninger slettes efter 6 måneder.
Kontakt
Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder i relation til Dommerrådets behandling af dine
personoplysninger, skal du skrive til post.landsret@domstol.gl. Hvis du er i tvivl om hvordan du udøver dine
rettigheder, eller i øvrigt har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte
Danmarks Domstoles fælles databeskyttelsesrådgiver, Ann K. Haugaard på dpo@domstolsstyrelsen.dk. Du
har også ret til at klage over Dommerrådets behandling af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden.
Tilsynsmyndigheden er: Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K Tlf. 33 19 32 00
Ansættelsesprocessen
Når ansøgningsfristen er udløbet, sender en medarbejder ved landsrettens sekretariat alle ansøgninger
med bilag til medlemmerne af Dommerrådet.
Rådet har adgang til alle ansøgninger, og kan kalde ansøgere til samtale i rådet.
Når Dommerrådet har behandlet ansøgningssagen, sender rådets sekretariat en indstilling til
Domstolsstyrelsen, hvis det er en stilling som kredsdommer, der er ledig. Efter tjenestemandslovens § 5,
stk. 3, bliver ansøgningslisten sendt til orientering til formanden for kredsdommerforeningen.

Er det ledige stillinger som kredsdommerkandidater, der behandles, giver Dommerrådet besked til Retten i
Grønland om, hvilke ansøgere der er ansat som kredsdommerkandidater.

