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Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse 
med rekruttering 

Meddelelse om personlige oplysninger  

Denne meddelelse indeholder information om, hvordan Volvo Group behandler dine personlige 
oplysninger, hvor det selskab, du søger job i, og/eller Volvo Groups rekrutteringsafdeling ("VOLVO") er 
den persondataansvarlige. 

For at kunne administrere din brugerprofilkonto og/eller din ansøgning om en stilling inden for Volvo 
Group er VOLVO nødt til at håndtere personlige oplysninger om dig.  

VOLVO vil muligvis også håndtere personlige oplysninger om dig, hvis du er eller har været ansat i et 
selskab i Volvo Group eller har været tilknyttet som konsulent. Hvis dette er tilfældet, bedes du læse 
vores meddelelse om personlige oplysninger for medarbejdere eller konsulenter.  

Identifikation og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og persondataansvarlige 

Denne meddelelse indeholder information om VOLVOs håndtering af dine personlige oplysninger. 
VOLVO er ansvarlig for håndteringen af dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning 
og retningslinjer om databeskyttelse.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende håndteringen af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte 
VOLVOs persondataansvarlige via e-mail til DPO_Office@volvo.com eller via post eller telefon til AB 
Volvo, Att.: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Gøteborg, Sverige, +46 (0)31 66 
00 00  

Hvilke kategorier af personlige oplysninger vil VOLVO håndtere? 

VOLVO vil håndtere følgende kategorier af personlige oplysninger eller nogle af dem.  

- Individuelle oplysninger såsom navn, fødselsdato, køn, nationalitet, modersmål og billede 

- Kontaktoplysninger såsom bopæl, e-mailadresse og telefonnummer 

- Sundhedsoplysninger såsom resultater af lægeundersøgelser og narkotikatest (hvis det er 
relevant) 

- Kompetenceoplysninger såsom CV, fortegnelser om kurser og videreuddannelse  

Bemærk især, at sundhedsoplysninger, hvis det er relevant, anses som en særlig kategori data i 
henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse. Disse oplysninger behandles derfor under høj 
fortrolighed. 

Juridisk grundlag og formål med datahåndteringen 

VOLVO håndterer personlige oplysninger om dig 1) i administrationsøjemed, f.eks. for at gøre det 
muligt at håndtere og vurdere din ansøgning og for at kunne oprette og administrere din brugerkonto 
samt 2) i rekrutteringsøjemed, hvor formålet er at finde den rette kandidat til den pågældende ledige 
stilling. Det juridiske grundlag for håndteringen af personlige oplysninger i forbindelse med formål 1 og 
2 ovenfor er, at VOLVO har en legitim interesse i at have et organiseret system til administration af 
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kandidater til en stilling og i at udføre rekrutteringsarbejde, der sikrer og bevarer en velkvalificeret 
arbejdsstyrke i Volvo Group.  

Under arbejdet med at afveje VOLVOs ovennævnte legitime interesser imod dine interesser og 
lovmæssige rettigheder og friheder har vi taget højde for, at en rekrutteringsproces nødvendigvis 
involverer håndtering af personlige oplysninger, og at kandidater forstår og accepterer dette, når de 
sender en jobansøgning til VOLVO. Det ville ikke være muligt for VOLVO at nå sine legitime 
målsætninger som skitseret ovenfor uden at håndtere personlige oplysninger om ansøgeren. VOLVO 
håndterer de indhentede personlige oplysninger med respekt og i overensstemmelse med VOLVOs 
principper for opbevaring og adgangsrettigheder.  VOLVO håndterer ikke andre oplysninger end dem, 
der er nødvendige i forbindelse med rekrutteringsprocessen, og de personlige oplysninger vil ikke i 
fremtiden blive brugt til andre formål, medmindre du tillader det. VOLVO er derfor af den opfattelse, at 
dets håndtering af personlige oplysninger om dig er forenelig med den interesse, du har vist for at 
blive medarbejder i VOLVO, og at VOLVOs håndtering af personlige oplysninger om dig ikke udgør en 
krænkelse af dine rettigheder og din frihed.  

I særlige tilfælde, og da kun i tilfælde af, at der ikke foreligger andre juridiske grundlag, kan VOLVO 
bede dig om tilladelse til at håndtere dine personlige oplysninger. Hvis det sker, kan du når som helst 
trække din tilladelse tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den håndtering, der sker på 
baggrund af din tilladelse, inden denne blev trukket tilbage. Hvis du vil trække din tilladelse tilbage, 
bedes du kontakte VOLVOs persondataansvarlige ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger. 

Hvorfra indsamler VOLVO dine personlige oplysninger? 

VOLVO indsamler primært dine personlige oplysninger fra dig eller fra en tredjepart, hvor du har bedt 
os rekvirere disse oplysninger. Visse personlige oplysninger kan også blive oprettet automatisk fra 
VOLVOs it-system, f.eks. interne reference-id'er.  

Hvad sker der, hvis du ikke giver VOLVO nogen personlige oplysninger? 

Personlige oplysninger er et krav og en nødvendighed for, at vi kan håndtere din ansøgning. VOLVO 
kan ikke tage stilling til den, medmindre du afgiver de påkrævede personlige oplysninger. 

Hvordan videregiver VOLVO dine personlige oplysninger? Bliver de overført uden for 
EU/EØS? 

VOLVO videregiver ikke dine personlige oplysninger til nogen uden for Volvo Group, medmindre det 
kræves af gældende lov eller regler. VOLVO kan dog få brug for at dele dine personlige oplysninger 
med øvrige selskaber i Volvo Group, herunder selskaber uden for EU/EØS, for at nå målet med 
håndtering af oplysningerne. I forbindelse med håndtering af oplysningerne kan Volvo også få brug for 
at videregive dine personlige oplysninger til tredjepartsleverandører, herunder virksomheder uden for 
EU/EØS.  

VOLVO vil sikre sig, at de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger er truffet for at beskytte 
dine personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse. Dette kan f.eks. 
omfatte anvendelsen af interne eller eksterne databehandlingsaftaler baseret på EU-godkendte 
standardkontraktbestemmelser, Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA eller lignende 
sikkerhedsmekanismer i henhold til de relevante myndigheders bestemmelser. Hvis du har spørgsmål 
om overførslen af personlige oplysninger, bedes du kontakte VOLVOs persondataansvarlige. 
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Hvor længe opbevarer VOLVO dine personlige oplysninger? 

Indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet og to (2) år herefter (eller længere afhængigt af den gældende 
arbejdsmarkedslovgivning), så de er tilgængelige i tilfælde af uoverensstemmelser (f.eks. hvis der 
opstår mistanke om diskrimination). Hvis du har givet tilladelse til, at dine personlige oplysninger 
gemmes til brug i forbindelse med fremtidige rekrutteringer, bliver de gemt, indtil en fremtidig 
rekruttering af ansøgeren ikke længere er relevant, og/eller du har trukket tilladelsen tilbage. 

Dine databeskyttelsesrettigheder 

Du har ret til at anmode VOLVO om at få information om, hvilke personlige oplysninger om dig, 
selskabet håndterer, samt om at få adgang til disse personlige oplysninger. Du har desuden ret til at 
anmode om rettelse af dine personlige oplysninger, hvis de ikke er korrekte, og til at anmode om 
sletning af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at anmode om, at håndteringen af dine 
personlige oplysninger begrænses. Det betyder, at du anmoder VOLVO om at begrænse 
håndteringen af dine personlige oplysninger under bestemte omstændigheder. Du har også ret til at 
protestere imod håndtering i forbindelse med legitime interesser eller i forbindelse med direkte 
markedsføring. Du har også ret til dataoverførsel (overførsel af dine personlige data til en anden 
dataansvarlig), hvis VOLVOs håndtering af dine personlige oplysninger er baseret på tilsagn eller en 
kontraktlig forpligtelse og er automatiseret.  

Du har også ret til at klage over VOLVOs håndtering af dine personlige oplysninger til en overvågende 
myndighed. Du kan få flere oplysninger om disse rettigheder, og hvordan du udøver dem, ved at 
kontakte VOLVOs persondataansvarlige. 


