INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED
REKRUTTERING AV NYANSATTE
Hvorfor får du dette dokumentet?
Attendo er opptatt av ditt personvern. Det er derfor en selvfølge for oss å beskytte dine
personopplysninger på best mulig måte og følge gjeldende lovgivning for databeskyttelse.
I dette dokumentet informerer vi deg om hvordan vi samler inn og bruker (behandler) dine
personopplysninger når du søker en stilling hos Attendo eller sender en åpen søknad til oss.

Hvilke personopplysninger behandler Attendo?
Attendo behandler de personopplysningene som ligger i informasjonen du har gitt oss i
forbindelse med at du har søkt en stilling hos oss. Det kan også være personopplysninger i
informasjonen du eller en tredjepart (referanse) har gitt oss under rekrutteringsprosessen.
Personopplysninger som du oppgir til oss når du søker en stilling i Attendo og under
rekrutteringsprosessen
I forbindelse med at du søker en stilling hos oss oppgir du informasjon om deg selv. Slik
informasjon er navn og kontaktopplysninger som telefonnummer, hjemmeadresse og epostadresse. Vi behandler også de opplysningene som fremgår i søknad og CV, deriblant
fødselsnummeret ditt hvis du har oppgitt det. For helsepersonell vil det innhentes
opplysninger om autorisasjon fra Helsepersonellregisteret.
Om du kommer videre i rekrutteringsprosessen, vil Attendo også behandle
personopplysninger om deg i form av opplysninger som er fremkommet under intervjuer
med deg eller gjennom dokumenter som du leverer inn for å komplettere søknaden din. Hvis
du gjennomfører en personlighetstest under rekrutteringsprosessen, kommer Attendo til å
behandle personopplysninger om deg i form av resultatet av en slik test.
Personopplysninger om deg som er oppgitt til Attendo via en tredjepart (eks referanse)
Om du går videre i rekrutteringsprosessen vil Attendo behandle personopplysninger om deg
som er oppgitt til oss via dine referanser. Personopplysninger som dine referanser oppgir til
oss er for eksempel informasjon om deg som person, hvordan du håndterer dine
arbeidsoppgaver og dine kvalifikasjoner.

Hvorfor behandler Attendo dine personopplysninger?
Når du søker jobb hos oss, behandler vi dine personopplysninger for å kunne administrere
din jobbsøknad med formål om å sikre at vi ansetter en person som er egnet for en spesifikk
stilling. Den lovmessige grunnen til vår behandling av dine personopplysninger i denne
sammenhengen, er at det er nødvendig for formål som vedrører våre berettigede interesser.

Under forklarer vi og gir deg mer informasjon om den lovmessige grunnen for vår
behandling.
I forbindelse med at du søker en stilling hos oss kommer vi til å behandle fødselsnummeret
ditt. Vi behandler bare fødselsnummeret ditt når det er tydelig begrunnet med hensyn til
formålet med behandlingen.
Attendos berettigede interesser
Attendo behandler dine personopplysninger hvis det er nødvendig for de formål som gjelder
våre berettigede interesser. Attendos berettigede interesser utgjør en lovlig grunn for
behandling av dine personopplysninger kun dersom dine interesser og grunnleggende
rettigheter ikke veier tyngre. Vi har vurdert at våre berettigede interesser utgjør lovlig grunn
for behandling av personopplysninger i følgende tilfeller:


for å administrere og behandle søknaden din. Når du sender inn en jobbsøknad til
oss må vi behandle personopplysningene dine for å kunne vurdere om du er egnet
for en spesifikk stilling



ved bakgrunnskontroll av deg, for eksempel innhenting av vandelsattest, der dette
følger av lov eller forskrift.



når du sender inn en åpen søknad til oss uten å søke på en spesifikk stilling. Attendo
behandler dine personopplysninger som du har gitt oss i søknaden din, for å kunne
matche profilen din til fremtidige stillinger hos oss. Hvis du ikke lenger er interessert i
en jobb hos oss, kan du selvfølgelig informere oss om at du ikke lenger er interessert.
Attendo stopper da behandlingen av personopplysningene dine for dette formålet

Vil du vite mer om hvordan vi har gjort denne vurderingen, ta gjerne kontakt med oss.
Hvis du har samtykket
Attendo kan komme til å be om ditt samtykke til å lagre personopplysningene dine for
fremtidige rekrutteringsprosesser. Om du samtykker er det informasjon og
personopplysninger fra søknad og CV som Attendo vil behandle, med det formål å kunne
matche din profil mot fremtidige stillinger/tjenester, samt for å kunne kontakte deg i denne
forbindelse. Med det samme formålet vil Attendo også behandle personopplysninger om
deg som er oppgitt til oss gjennom en tredjepart under rekrutteringsprosessen. Slike
opplysninger kan for eksempel være resultat av en personlighetstest, informasjon fra
intervju og informasjon som er oppgitt av dine referanser.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Overføring av dine personopplysninger innen EU/EØS
Om du søker en stilling som innebærer at ledere i ulike Attendo-selskaper må være med i
rekrutteringen, kommer personopplysningene dine til å deles mellom de berørte selskapene
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i konsernet. Den lovlige grunnen for overføringen av personopplysningene dine er vår
berettigede interesse av å dele opplysingene for å kunne vurdere om du er egnet for
stillingen.
For å kunne administrere og gjennomføre rekrutteringen kommer Attendo også til å dele
personopplysningene dine med leverandøren av våre IT-tjenester. I de tilfeller der Attendo
er personopplysningsansvarlig for dine personopplysninger, behandler leverandøren av våre
IT-tjenester dine personopplysninger på vårt oppdrag og de har bare tilgang til
opplysningene for å oppfylle sine forpliktelser mot oss. Når vi overfører personopplysninger
gjøres dette bare når vi har en lovlig grunn for dette i henhold til gjeldende lover og regler
for databeskyttelse.
Overføring av dine personopplysninger utenfor EU/EØS
Attendo overfører ikke dine personopplysninger utenfor EU/EØS.

Hvor lenge lagrer Attendo dine personopplysninger?
Behandling av personopplysninger under rekrutteringsprosessen
De personopplysninger som Attendo behandler med formål å administrere din søknad på en
spesifikk stilling, lagrer Attendo generelt under hele rekrutteringsprosessen. Om du trekker
tilbake søknaden din under rekrutteringsprosessen eller meddeler at du ikke lengre er
interessert i den stillingen du har søkt, kommer Attendo til å makulere personopplysningene
dine og behandlingen av opplysningene opphører. Det samme gjelder hvis Attendo
kontakter deg under rekrutteringsperioden og informerer deg om at du dessverre ikke har
gått videre i rekrutteringsprosessen for den aktuelle stillingen.
I visse tilfeller behandler Attendo personopplysningene dine etter at rekrutteringsprosessen
er avsluttet eller etter at du har fått beskjed om at du ikke har gått videre i
rekrutteringsprosessen. Du kan lese mer om dette under.
Behandling av personopplysninger når du har sendt inn en åpen søknad til Attendo
Hvis du har sendt inn en åpen søknad til oss uten å søke på en spesifikk stilling, kommer vi til
å behandle dine personopplysninger i seks måneder etter at du har sendt inn søknaden. Vi
behandler da dine personopplysninger med formål å kunne matche din profil til en eventuell
fremtidig stilling hos oss.
Behandling av personopplysninger etter avsluttet rekrutteringsprosess
Når rekrutteringsprosessen er avsluttet, kommer Attendo til å behandle
personopplysningene dine for de formål som angis under.
Hvis du har gitt ditt samtykke kommer Attendo til å fortsette å behandle dine
personopplysninger etter at rekrutteringsperioden er avsluttet. Dette er med formål å kunne
matche din profil med en eventuell fremtidig stilling hos oss. For dette formål kommer
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Attendo til å behandle dine personopplysninger i 6 måneder. Hvis du tilbakekaller hele eller
deler av ditt samtykke til vår behandling av personopplysningene dine, opphører
behandlingen av personopplysningene dine for formålet å matche din profil med en
fremtidig stilling hos oss.

Hvilke rettigheter har du til å påvirke hvordan vi behandler dine
personopplysninger?
Du har visse rettigheter når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger og disse
kommer til å beskrives for deg i det følgende. Hvis du har spørsmål om eller vil utøve dine
rettigheter, ta gjerne kontakt med oss via de kontaktopplysninger som fremgår under.
Rett til tilgang
Du har rett til å få en bekreftelse på og informasjon om hvordan dine personopplysninger
behandles av Attendo. Dette kan for eksempel være formålet med behandlingen og hvilke
kategorier av personopplysninger som behandlingen gjelder. Du har også rett til å få en kopi
av de personopplysningene som er under behandling.
Rett til korrigeringer
Du har rett til, uten unødig forsinkelse, å få feilaktige personopplysninger korrigerte. I tillegg
kan du komplettere ufullstendige personopplysninger ved å gi oss ytterligere informasjon
(for eksempel hvis du har byttet adresse).
Rett til sletting (retten til å bli glemt)
Du har under visse forutsetninger rett til å kreve at dine personopplysninger slettes hos
Attendo. Det kan for eksempel være dersom:






Personopplysningene ikke lengre er nødvendige for de formål som de er samlet inn
eller behandles for
Du tilbakekaller samtykket som behandlingen baseres på og det ikke finnes noen
annen rettslig/lovlig grunn for behandlingen
Du har innvendinger mot behandlingen og det mangler berettigede grunner for
Attendo til å fortsette med behandlingen som veier tyngre enn din berettigede
interesse for at behandlingen ikke skal fortsette
Personopplysningene er behandlet på ulovlig måte
Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig/lovlig forpliktelse som
Attendo omfattes av

Rett til begrensning av behandling
Du har under visse forutsetninger rett til å kreve at behandlingen av dine
personopplysninger begrenses. Slike forutsetninger foreligger dersom:
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Du bestrider opplysningenes korrekthet (begrensning gjelder imidlertid bare fram
til vi har kontrollert dette)
Behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at personopplysningene slettes, og
krever i stedet en begrensning av bruken av opplysningene
Du trenger personopplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav
på tross av at vi ikke lengre trenger personopplysningene for det angitte formålet
med behandlingen
Hvis du har innvendinger mot behandlingen og vi ikke har utført en kontroll av
om vår berettigede interesse til behandling av personopplysningene dine veier
tyngre enn din berettigede interesse av at behandlingen av dine
personopplysninger begrenses.

Rett til å innvende mot behandling
Du kan når som helst komme med innvendinger mot behandling av personopplysninger med
grunnlag i en interesseavveiing. Dette gjelder imidlertid ikke hvis Attendo kan påvise
tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser og
grunnleggende rettigheter. Det gjelder heller ikke hvis behandlingen er for fastsetting,
utøving eller forsvar av rettslig krav.
Rett til å trekke tilbake samtykke
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. En tilbaketrekking av samtykke har ikke
retroaktiv virkning, det vil si at tilbaketrekkingen vil ikke påvirke lovligheten av behandling av
opplysninger fra før tilbaketrekkingen.
Rett til å klage
Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til en berettiget
tilsynsmyndighet. Retten til å klage til en tilsynsmyndighet påvirker ikke dine muligheter til å
treffe andre administrative eller rettslige tiltak. En klage bør helst leveres til myndigheten i
det landet der du har ditt vanlige bosted, der du arbeider eller der en overtredelse av
gjeldende lover og regler for databeskyttelse påstås ha forekommet. Riktig tilsynsmyndighet
i Norge er Datatilsynet.
Rett til dataportabilitet
Under visse forutsetninger har du rett til å få oversikt over dine personopplysninger som
Attendo behandler i et strukturert, generelt anvendt og maskinlesbart format, og du har rett
til å overføre disse til en annen personopplysningsansvarlig (dataportabilitet). Retten til
dataportabilitet foreligger når behandlingen bygger på ditt samtykke og behandlingen skjer
automatisert. Du har rett til overføring av personopplysningen direkte fra oss til en annen
personopplysningsansvarlig når dette er teknisk mulig.
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Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?
I Attendo-konsernet er det Attendo AB (publ), organisasjonsnummer 559026-7885, med
adresse Box 715, 182 17 Danderyd, Sverige, telefonnummer +46 8 586 252 00, som er
ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger eller dets datterselskap som du har
en relasjon med (f.eks. Attendo Omsorg AS, Attendo Maribu AS, Attendo Velferd AS), som er
personopplysningsansvarlig.

Har du spørsmål eller lurer på noe?
Ta gjerne kontakt med vårt personvernombud ved å sende en e-post til
dataprotection@attendo.se hvis du har spørsmål eller lurer på noe vedrørende hvordan
Attendo behandler dine personopplysninger.
______________________
Denne informasjon ble fastsatt av Attendo AB 10. juli 2018.
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