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PERSONVERNPOLICY – KANDIDATER 

I forbindelse med din søknad vil Hurtigruta Carglass AS (”Carglass®”) behandle dine 

personopplysninger. Ditt personvern og sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for 

Carglass®. Hensikten med denne policyen er å forklare hva dine personopplysninger kan bli 

brukt til og hvordan, og hvilke rettigheter du har og forpliktelser Carglass har når det gjelder 

behandlingen av personopplysninger. Carglass® er behandlingsansvarlig for behandlingen 

som er beskrevet i denne policyen, noe som betyr at Carglass®er ansvarlig for å sikre at alle 

personopplysninger blir behandlet korrekt. All behandling av personopplysninger i Carglass® 

skjer i overensstemmelse med gjeldende personvernlover, herunder GDPR.1 

1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES 

1.1 Carglass® vil hovedsakelig behandle personopplysninger som innhentes direkte fra deg i 

forbindelse med din søknad eller under søknadsprosedyren, deriblant under et eventuelt 

intervju med deg. Personopplysninger som Carglass® innhenter fra deg, omfatter: 

- Grunnleggende informasjon om deg, for eksempel navn, personnummer og 

kontaktopplysninger 

- CV, søknad og attester; 

- informasjon om din tidligere erfaring, dine kvalifikasjoner og referanser;  

- i relevante tilfeller, resultater av personlighetstester og andre tester; og 

- andre opplysninger som du har oppgitt i forbindelse med søknaden, for eksempel 

fotografier og informasjon om deg selv og dine interesser. 

1.2 I visse tilfeller vil vi innhente opplysninger om deg som nevnt i pkt. 1.1 over fra tredjepart. Vi 

innhenter personopplysninger fra følgende kilder: 

- dine referanser; og 

- rekrutteringsselskaper (hvis relevant for aktuell rekruttering). 

2. HVORFOR PERSONOPPLYSNINGENE BLIR BEHANDLET 

2.1 Formålet med Carglass® behandling er hovedsakelig å administrere din søknad og for å kunne 

kontakte deg. Behandlingen skjer delvis på grunnlag av vår berettigede interesse for at vi skal 

kunne behandle din søknad og avgjøre om du er riktig person for stillingen, for eventuelt å 

inngå en ansettelseskontrakt med deg, kontrollere riktigheten av oppgitte opplysninger og 

kommunisere effektivt med deg i søknadsprosessen. Behandling av personopplysninger skjer 

også på grunnlag av samtykke som du har gitt, for eksempel personopplysninger vi innhenter 

fra rekrutteringsselskaper og / eller opplysninger du selv aktivt leverer til oss. 

                                                           

1 Europaparlamentets og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer 

i forbindelse med behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike opplysninger samt om 

opphevning av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning). 
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2.2 Behandling som ikke er nødvendig for å avgjøre om du er riktig person for den ledige 

stillingen hos oss, men som Carglass® innhenter og behandler for å vurdere om stillingen 

matcher din profil, behandles på bakgrunn av Carglass® berettigede interesse i å vurdere om 

din profil passer inn i virksomheten og til den konkrete stillingen.  

3. HVORDAN PERSONOPPLYSNINGENE BLIR BEHANDLET 

3.1 Tilgang til personopplysninger 

Tilgangen til dine personopplysninger er ofte begrenset til personene i Carglass® som har 

behov for å behandle dine personopplysninger. Videre kan noe informasjon deles med andre 

utenfor organisasjonen, nærmere bestemt tjenesteleverandørene som leverer våre IT-

systemer. Disse leverandørene vil behandle dine personopplysninger for å kunne levere 

tjenester som support og drift av systemene, men har ikke tillatelse til å behandle dine 

personopplysninger for andre formål. 

3.2 Lagringstid 

Carglass® vil lagre personopplysningene så lenge det er behov for dem til det formålet de ble 

innhentet for. Hvis din søknad ikke resulterer i en ansettelse, vil dine personopplysninger bli 

slettet uten opphold etter at rekrutteringsprosessen er fullført. Vi er nøye på at 

rekrutteringen skjer på en korrekt måte og kan derfor komme til å lagre dine søknadspapirer 

i opptil 90 dager i den hensikt å kunne håndtere en eventuell klage. Hvis du gir ditt 

uttrykkelige samtykke, kan vi også lagre søknadspapirene dine i en ytterligere periode med 

tanke på fremtidige rekrutteringsbehov.  

4. DINE RETTIGHETER 

4.1 Rett til innsyn og retting 

Du har rett til kostnadsfritt å be om registerutdrag vedrørende Carglass® behandling av dine 

personopplysninger. Mener du at noen av personopplysningene som Carglass® har om deg 

er feilaktige, kan du be om at disse rettes. 

4.2 Rett til sletting 

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret i lengre tid enn hva som er angitt i punkt 3.2, og 

Carglass® vil for øvrig slette personopplysninger i henhold til gjeldende lover. Du har 

imidlertid rett til å kreve sletting av feilaktige opplysninger og når behandlingen av 

personopplysninger ikke lenger er nødvendig. Begjæring om sletting kan også gjøres for 

personopplysninger som behandles på bakgrunn av berettiget interesse. 

4.3 Rett til å protestere 

Du har rett til å protestere mot behandling som skjer på bakgrunn av berettiget interesse. 

Carglass® behandling som skjer på bakgrunn av berettiget interesse er angitt i punkt 2.2 

ovenfor. Retten til innvending betyr at du kan be om at Carglass® behandling på bakgrunn av 

berettiget interesse ikke skal skje. 
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4.4 Rett til begrenset behandling av personopplysninger 

Du har rett til å be om begrenset behandling av personopplysninger i tilfellene som er angitt 

nedenfor. 

1. Hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene. 

2. Hvis behandlingen av personopplysninger er ulovlig og du velger begrensning i stedet 

for sletting. 

3. Hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige til formålene som de tidligere 

ble behandlet for, men du trenger dem for å opprette, utøve eller forsvare deg mot 

rettslige krav. 

4. Hvis du har protestert mot behandling på bakgrunn av berettiget interesse. 

En begrenset behandling av personopplysninger innebærer at personopplysningene fortsatt 

blir lagret, men for øvrig ikke ytterligere behandlet av Carglass® uten ditt samtykke. 

4.5 Rett til dataportabilitet 

Du har rett til å be om å få utlevert personopplysninger som du selv har oppgitt til Carglass®, 

i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format i tilfeller der opplysningene er 

blitt behandlet etter samtykke fra deg eller som følge av avtale. 

4.6 Rett til å trekke tilbake samtykke 

Hvis du har gitt Carglass® ditt samtykke, har du rett til å trekke dette tilbake. Når du trekker 

tilbake samtykket, vil behandlingen som samtykket gjaldt, opphøre, og personopplysninger 

som er innhentet etter samtykke fra deg, vil bli slettet under forutsetning av at de ikke er 

nødvendige til andre formål som Carglass har rett til å behandle dine personopplysninger for. 

4.7 Utøvelse av dine rettigheter 

Ønsker du å benytte deg av én eller flere rettigheter i henhold til ovenstående, kontakter du 

Carglass® ved hjelp av kontaktopplysningene du finner i punkt 6. Carglass® vil behandle en 

begjæring fra deg raskt. Hvis Carglass® ikke godtar begjæringen eller ikke innvilger den i sin 

helhet, vil du bli underrettet om dette samt årsaken til beslutningen. 

5. BEHØRIG MYNDIGHET  

Er du misfornøyd med Carglass® behandling av personopplysninger eller beslutninger 

vedrørende en begjæring i henhold til punkt 4.7, har du alltid rett til å klage til Datatilsynet. 

6. KONTAKT 

Hurtigruta Carglass AS 

persondata@hurtigruta.no 

 

 

 


