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Personvernerklæring for rekruttering 

Erklæring om personopplysninger  

I denne erklæringen får du informasjon om hvordan Volvo-konsernet behandler personopplysningene 
dine, hvor selskapet du søker jobb hos, og/eller Volvo-konsernets rekrutteringsavdeling («VOLVO») 
fungerer som behandlingsansvarlig. 

VOLVO trenger å behandle personopplysninger om deg for å kunne administrere brukerprofilkontoen 
din og/eller for å behandle søknaden din på en stilling i Volvo-konsernet.  

VOLVO kan også komme til å behandle personopplysninger om deg hvis du er eller har vært ansatt i 
et selskap i Volvo-konsernet eller har vært engasjert som konsulent. I slike tilfeller bør du lese 
personvernerklæringen for ansatte eller konsulenter.  

Identitet og kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig og personvernombudet 

I denne merknaden får du informasjon om hvordan VOLVO behandler personopplysningene dine. 
VOLVO er ansvarlig for å behandle personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lover og 
bestemmelser om databeskyttelse.  

Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte VOLVOs 
personvernombud på DPO_Office@volvo.com eller via post eller telefon på: AB Volvo, Att: Data 
Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Sverige eller +46 (0)31 66 00 00  

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler VOLVO? 

VOLVO behandler følgende kategorier av personopplysninger delvis eller i sin helhet.  

- Data om enkeltpersoner som navn, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, foretrukket språk og bilde 

- Kontaktdata som hjemmeadresse, e-postadresse og telefonnummer 

- Helsedata som resultatene av en helsesjekk eller rustesting (hvis aktuelt) 

- Kompetansedata som CV-er og lærings- eller treningsaktiviteter  

Merk at helsedata (hvis aktuelt) anses som en spesialkategori av data i henhold til det gjeldende 
lovverket for databeskyttelse, og derfor behandles svært forsiktig. 

Det juridiske grunnlaget for og formålet med databehandlingen 

VOLVO behandler personopplysninger om deg for 1) administrative formål som å legge til rette for 
behandling og vurdering av søknaden din og å konfigurere og administrere brukerkontoen din, og 2) til 
rekrutteringsformål for å finne den rette kandidaten til en ledig stilling. Det juridiske grunnlaget for 
behandlingen av personopplysninger i forbindelse med formål 1 og 2 er at det er i VOLVOs legitime 
interesse å ha et organisert system for å administrere kandidatene til en stilling og utføre 
rekrutteringsoperasjoner som sikrer og opprettholder en dyktig arbeidsstokk i Volvo-konsernet.  

For å oppnå en balanse mellom VOLVOs legitime interesser som beskrevet ovenfor, og dine 
interesser, grunnleggende rettigheter og friheter, er det lagt til grunn at en rekrutteringsprosess 
nødvendigvis krever at personopplysninger behandles, og at kandidatene forstår og godtar dette når 
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de leverer en jobbsøknad til VOLVO. VOLVO vil ikke kunne ivareta sine legitime interesser som 
beskrevet ovenfor, uten å behandle søkerens personopplysninger. VOLVO behandler de innhentede 
personopplysningene med respekt og i samsvar med VOLVOs prinsipper for lagring og 
tilgangsrettigheter.  Ingen annen informasjon enn den som er nødvendig for rekrutteringen, behandles 
av VOLVO, og personopplysningene brukes ikke til andre formål i fremtiden uten ditt samtykke. På 
dette grunnlaget anser VOLVO at behandlingen av personopplysningene dine er kompatibel med 
interessen du har vist for å bli ansatt i VOLVO, og at VOLVOs behandling av personopplysningene 
dine ikke utgjør et brudd på dine rettigheter og friheter.  

Under spesielle forhold, og kun når ingen annen juridisk basis kan tas i bruk, kan VOLVO be deg om 
samtykke til å behandle personopplysningene dine. Hvis du gir oss samtykke, kan du trekke det når 
som helst, men dette har ingen innvirkning på rettmessigheten av behandlingen som ble utført før 
samtykket ble trukket. Kontakt VOLVOs personvernombud hvis du vil trekke samtykket. Du finner 
kontaktinformasjonen ovenfor. 

Hvor henter VOLVO personopplysningene dine? 

VOLVO anskaffer først og fremst personopplysninger fra deg selv, eller fra tredjeparter du har henvist 
oss til for å innhente personopplysninger om deg. Enkelte personopplysninger kan også bli automatisk 
generert fra VOLVOs IT-system, for eksempel interne referanse-ID-er.  

Hva skjer hvis du ikke oppgir noen personopplysninger til VOLVO? 

Personopplysninger er en forutsetning og en nødvendighet for å behandle søknaden din, og VOLVO 
kan ikke vurdere den med mindre du oppgir de nødvendige personopplysningene. 

Hvordan deler VOLVO personopplysningene dine? Blir de overført ut av EU/EØS? 

VOLVO deler ikke personopplysningene dine med noen utenfor Volvo-konsernet med mindre lover 
eller forskrifter krever det. Dersom det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av 
personopplysningene dine, kan VOLVO komme til å dele personopplysningene dine med andre 
selskaper i Volvo-konsernet, inkludert selskaper utenfor EU og EØS. Dersom det er nødvendig for å 
oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine, kan VOLVO også komme til å dele 
personopplysningene dine med tredjepartsleverandører, inkludert leverandører utenfor EU og EØS.  

VOLVO gjennomfører nødvendige sikkerhetstiltak for å etablere et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for 
personopplysningene dine i henhold til det gjeldende lovverket for databeskyttelse. Dette kan for 
eksempel omfatte bruken av interne eller eksterne databehandlingsavtaler basert på EU-godkjente 
standard kontraktsbestemmelser eller EU-US Privacy Shield (rammeverket om overføring av 
personopplysninger fra Europa til USA) eller andre lignende mekanismer som de relevante 
myndighetene til enhver tid har anerkjent eller vedtatt. Hvis du har spørsmål om overføringen, kan du 
kontakte personvernombudet i VOLVO. 

Hvor lenge oppbevarer VOLVO personopplysningene dine? 

Til rekrutteringsprosessen er fullført, og to (2) år etterpå (eller lenger hvis den gjeldende arbeidsretten 
tillater det) i tilfelle det skulle oppstå en disputt (f.eks. på grunn av diskriminering). Hvis samtykke er 
innvilget for lagring av personopplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov, lagres informasjonen helt 
til en fremtidig ansettelse av søkeren ikke lenger er relevant og/eller til vedkommende trekker 
samtykket. 
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Dine rettigheter til databeskyttelse 

Du har rett til å be om informasjon fra VOLVO om hvilke personopplysninger om deg vi behandler, og 
til å få tilgang til disse personopplysningene. Du har også rett til å be om korrigering av 
personopplysningene dine hvis de er ukorrekte, samt å be om at personopplysningene dine slettes. 
Videre har du rett til å be begrenset behandling av personopplysninger, noe som innebærer at du ber 
VOLVO om å begrense behandlingen av personopplysningene dine i visse omstendigheter. I tillegg 
har du rett til å komme med innsigelser om behandlingen basert på legitime interesser eller behandling 
i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også rett til dataportabilitet (overføring av 
personopplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig) hvis VOLVOs behandling av 
personopplysningene dine er basert på samtykke eller kontraktsmessige forpliktelser, og skjer 
automatisk.  

Du er også berettiget til å fremføre eventuelle klager på VOLVOs behandling av personopplysningene 
dine til en tilsynsmyndighet. Hvis du vil ha nærmere informasjon om disse rettighetene og hvordan du 
utøver dem, kan du kontakte personvernombudet i VOLVO. 


