Samtykke til registrering og behandling av
personopplysninger
Jeg samtykker herved til registrering og behandling av mine personlige data for
rekrutterings formål. De oppgitte opplysningene vil være tilgjengelige for personer som
arbeider med rekruttering innen organisasjonen i samsvar med 2018 EUs data
beskyttelses regulering, GDPR.
Behandling av personopplysninger
Dataene du oppgir i søknaden, vil bli registrert på vegne av Terratec, i Terratecs
rekrutteringssystem.
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:
•
•
•
•
•

Navn
Kontaktdetaljer: e-postadresse, telefonnummer, adresse
CV
Følgebrev
Ytterligere vedlegg, portefølje etc. (støttedokumenter)

Hvem kontrollerer dataene?
Terratec er data kontrolleren vedrørende dine personlige data.
Hvilke formål skal dataene brukes til?
Terratec bruker dataene til å håndtere jobbsøknaden. Søknaden din vil bli håndtert via en
kandidat profil som samler inn informasjonen du har sendt inn i forbindelse med din
jobbsøknad. Din kandidat profil kan være underlagt andre rekrutteringsprosesser, noe
som betyr at informasjonen din kan brukes i andre rekrutteringsprosesser.
Eventuelle spørsmål skal rettes til kontaktpersonen som er nevnt i annonsen eller til
adressen nederst i denne teksten.
Hvem har tilgang til dataene?
All data som sendes inn vil være tilgjengelige for personer som arbeider med
rekkruttering, samt andre ledere som jobber med ansettelse innenfor organisasjonen.
Hvis identiteten din er beskyttet, bør du informere kontaktpersonen som er nevnt i
annonsen, eller i bunnen av denne teksten. Du bør også være forsiktig med hvilken
informasjon du velger å dele i søknaden. Del bare den informasjonen som er relevant for
den aktuelle stillingen.
Hvor lenge kan personlige data lagres?
All personlig data vil bli slettet fra Terratecs rekrutteringssystemdatabase 6 måneder etter
din seneste jobbsøknad.
Du har rett til å vite hvilke detaljer Terratec har om deg
Du har rett til å få tilsendt informasjon i form av en utskrift om hvilke av dine personlige
opplysninger Terratec har. Du kan også be om at vi sletter informasjon om deg før 6
måneder, eller retter feil informasjon. Du har også rett til å trekke ditt samtykke til vår
behandling av dine personlige data. I så fall vil vi slette din søknad og tilknyttede
personlige data fra vårt rekrutteringssystem.
Kontakt, når du ber om en utskrift eller dataendring/sletting, eller for andre spørsmål
knyttet til behandling av personopplysninger: jobb@terratec.no.
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