Personvernerklæring rekruttering

ØYANE SYKEHJEM tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi
har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.
I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og
hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke opplysninger vi har om deg
Opplysninger som gis av deg. Når du søker om stilling og ansettes hos oss gir du oss typisk følgende opplysninger:
Identitetsopplysninger, som navn, alder, kjønn, nasjonalitet og fødselsdato
Kontaktinformasjon, som bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.
Opplysninger om familie, som sivilstatus, barn og kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.
Informasjon om arbeidserfaring og utdannelse, typisk informasjon som du gir oss gjennom din CV og søknad samt under
intervju.
Interesser, typisk informasjon som du gir oss gjennom din CV og søknad og under intervju.
Kommunikasjon, som når du kontakter og har dialog med oss.

Hvordan bruker vi opplysningene
Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:
For å verifisere identiteten din og din bakgrunn. For dette formålet bruker vi identitetsinformasjon,
kontaktinformasjon, bakgrunnsinformasjon og adgangs- og tilgangsinformasjon.
For å rekruttere ansatte. For dette formålet bruker vi identitetsinformasjon, kontaktinformasjon, informasjon om
arbeidserfaring og utdannelse, interesser, kommunikasjon, helseopplysninger og bakgrunnsinformasjon.
Det rettslige grunnlaget for formål er at det er nødvendig for å oppfylle og administrere jobbsøkerprosessen med deg og
for å oppfylle våre rettslige forpliktelser

Hvem deler vi opplysningene med
Vi deler opplysningene med andre i den utstrekning det er nødvendig for interne administrative formål.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene
Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk at vi sletter:
Identitetsopplysninger hvis annen søker blir ansatt
Kontaktinformasjon hvis annen søker blir ansatt
Opplysninger om familie hvis annen søker blir ansatt
Arbeidserfaring og utdannelse hvis annen søker blir ansatt
Interesser hvis annen søker blir ansatt
Kommunikasjon hvis annen søker blir ansatt
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Bakgrunnsinformasjon hvis annen søker blir ansatt
Dersom vi likevel ønsker å beholde dine opplysninger for senere ansettelser må vi innhente skriftlig tillatelse fra deg
Dersom du blir ansatt vil du få utlevert personvernerklæring som gjelder for ansatte.
Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller
krav som rettes mot oss eller av oss.

Dine personvernrettigheter
Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:
Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg
Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.
Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.
Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig
anvendt og maskinlesbart format.
Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Du kan også motsette deg å være gjenstand for
individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.
Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din
henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.
Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først
tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan
bruke følgende kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Rune Erling Ludvigsen, daglig leder
Telefonnummer: 51 85 69 20
E-postadresse: oyane-sykehjem@stavanger.kommune.no
Adresse: Austbøgeilen 62, 4085 Hundvåg
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