SAMTYKKE
Lagring og håndtering av jobbsøkeres personopplysninger
Vi er opptatt av at rekrutteringsprosesser foregår på en skikkelig måte, og følger de krav som er
påkrevd i forbindelse med Personvernloven og GDPR.
Vi ber derfor om samtykke til at vi kan behandle, håndtere og lagre de opplysninger som kommer fram
i forbindelse med rekrutteringsprosessen du har valgt å gå inn i.
Dette gjelder i hovedsak opplysninger om:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Navn
Stilling
Telefonnummer
E post
Adresse
CV
Faglige kurs

Det er høyst frivilling at du samtykker til at vi kan behandle dine personopplysninger. Det innebærer også at
du forstår hva dette innebærer. Dersom noe er uklart, be gjerne om mer informasjon.
Vi vil kun benytte opplysningene til de formål som du kjenner til, og som er i din egeninteresse for
behandlingen av ditt kandidatur for stillingen du har søkt. Det kan bli nødvendig å sende dokumentasjon på
epost til oppdragsgiver i forbindelse med rekrutteringen. Denne dokumentasjonen/ personopplysningene vil
sendes kryptert for formålet.
Vi gjør vårt ytterste for at informasjonen rundt dette er så lettfattelig som mulig.
Ved din underskrift gjør du en aktiv handling for å gi ditt samtykke, og vi bekrefter at vi ikke benytter et
skjema med ferdig avkryssede bokser.
Vi lagrer opplysningene i et eget verktøy for våre rekrutteringsprosesser, og har også et eget område på
dataserveren hvor sensitive opplysninger lagres - og som er tilgangsstyrt.
Du har rett til innsyn i, endring eller sletting av de opplysninger vi lagrer om deg, bortsett fra notater fra
referansesjekker. Vi har et eget skjema som ivaretar innsynsrett. Be oss om dette.
Du kan også be om å trekke tilbake ditt samtykke når som helst.
Dine personopplysninger vil bli slettet innen 2 år, dersom du ikke spesifikt ber om at det lagres lenger. Du
kan når som helst be om at din søknad/ CV/ personopplysninger slettes.
Bedriftskonsulent Carine Helgesen lagrer ditt samtykke når det er gitt, sammen med dine papirer ifm.
rekrutteringen.
Vi håper dette er forståelig og i tråd med din egen oppfatning av hva som bør gjelde rundt ditt personvern.
Til slutt ønsker vi deg lykke til med din jobbsøkerprosess, og vi håper at vårt samarbeide vil resultere i en
spennende ny stilling for deg!

MVH Carine Helgesen
Bedriftskonsulent Carine Helgesen

Signatur: _____________________________
(Tydelig underskrift.)

