SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV DATA VED REKRUTTERING HOS PON POWER
Ved å sende inn søknad til oss samtykker du til at Pon Power AS er ansvarlig for den personlige informasjonen du
sender inn i søknaden din til oss. Se vår personvernerklæring for ytterligere informasjon.
Når du søker på en stilling hos oss, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du
gir oss i søknaden din med informasjon som kan inkludere videopresentasjon og bilder i din CV og ellers.
Vi kan dele søknaden din med de av våre ansatte som er involvert i rekruttering og tredjeparter som bistår oss i
rekrutteringsprosessen, inkludert rekrutteringsselskaper, tilbydere av personlighetstester osv.
Vi beholder søknaden din og all annen informasjon du har gitt oss til søknadsprosessen er fullført og i en påfølgende periode så lenge vi anser søknaden din som relevant for oss, men under ingen omstendigheter lenger enn
12 måneder.
Ved å sende inn dine personlige opplysninger:
1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene i vår personvernerklæring
2. Erklærer at opplysningene sendt inn til oss er fullstendige og oppriktige, og forstår at bevisste forsømmelser
og feilaktige utsagn kan føre til at søknaden din blir avvist eller til senere avskjedigelse
3. Gir du ditt fulle samtykke til behandling av de innsendte og senere innsamlede opplysningene
RETNINGSLINJER FOR PON POWER AS VED LAGRING AV DATA
Pon Power AS (heretter “vi”, “vår”, “oss”) er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender i søknaden
til Pon Power AS både direkte og gjennom rekrutteringssystemet, Finn.no. Finn.no er behandlingsansvarlig i forhold til det brukte rekrutteringssystemet. Bruk av din personlige informasjon: Din personlige informasjon er samlet
utelukkende basert på ditt frivillige samtykke og behandles og lagres kun for å kunne håndtere søknaden din. Som
en del av rekrutteringsprosessen kan vi også søke etter ytterligere informasjon om deg på internett, inkludert sosiale medier. I tillegg kan vi dele dine personlige opplysninger med offentlige og rettslige myndigheter dersom vi
er forpliktet til å formidle dine personlige opplysninger til dem. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
Dine rettigheter:
Du har alltid rett til å få tilgang til personlig informasjon vi behandler som angår deg, og å be om korreksjon av
slike data hvor det er nødvendig.
Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss ved å bruke e-posten.
Hvordan du kan kontakte oss:
Pon Power AS, Bølerveien 60, 815 66 500, firmapost@pon-cat.com.
Skulle du være uenig i vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte:
Datatilsynet, Register no. 974 761 467, Address: PO Bos 8177 Dep, 0037 Oslo, Norway,
Phone: +47 22 39 69 00, Email: postkasse@datatilsynet.no

www.pon-cat.com

