PERSONVERNERKLÆRING FOR SØKERE TIL STILLINGER I KAMEO

Kameo AS, org.nr. 814 217 272, og Kameo Norwegian Branch, org.nr 916 253 192, (sammen
referert til som ”Kameo”) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som Kameo
behandler fordi du har søkt på en stilling i Kameo.
1. Hvilke opplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende av dine personopplysninger:
•
•
•
•
•
•
•

navn;
personnummer;
adresse;
epostadresse;
telefonnummer;
utdanning og yrkeserfaring, herunder dokumentasjon for dette; og
politiattest.

I forbindelse med søknaden din gjør vi også søk i åpne kilder på internett. I den grad søk gir treff
som vi vurderer som relevante for din egnethet som ansatt i den stillingen du har søkt på, vil vi
lagre disse opplysningene.
Innkalles du på intervju, kan du bli bedt om å samtykke til gjennomføring av ulike tester som et
hjelpemiddel i vår vurdering av din egnethet til stillingen du har søkt. Du kan nekte å gjennomføre
slike tester, men det kan også påvirke utfallet av vår vurdering. Resultatet av testene blir lagret
inntil de slettes som beskrevet i punkt 5 nedenfor.
2. Formålet med behandlingen av personopplysningene
Formålet med behandlingen av opplysningene listet opp i punkt 1, er å sette Kameo i stand til å
vurdere den søknad du har sendt inn til Kameo, som kan være en åpen søknad eller søknad etter
at Kameo har utlyst ledig stilling, særlig med hensyn til følgende:
•
•
•

vurdere om ditt kandidatur, eventuelt i konkurranse med andre kandidater, er aktuelt for
ansettelse i Kameo;
eventuelt å administrere reiseutgifter og refusjon;
håndtering av CV, søknad, referanser, vurderinger, karakterer, tester, diplom, politiattest
og passkopi.

I denne sammenheng er det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger
GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.
3. Hvem kan få tilgang til dine personlige opplysninger?
Dine personopplysninger blir behandlet av Kameo og andre selskaper og filialer i samme konsern,
som følge av at konsernselskapene i stor grad deler tekniske systemer og delvis har sentralisert
management som dekker alle delene av konsernet.
I tillegg kan dine personopplysninger deles med tredjepart som behandler personlige data på våre
vegne i forbindelse med søknads- og ansettelsesprosessen, for eksempel rekrutteringsrådgivere.
4. Overføring av personopplysninger til tredjeland (land utenfor EU/EØS)
Kameo, konsernselskapene, våre leverandører og våre partnere behandler som regel bare dine
personlige opplysninger innenfor EU / EØS.

I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, fremgår det enten av en
kommisjonsbeslutning at det aktuelle tredjelandet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller
passende garantier, fortrinnsvis i form av EUs standard kontraktsklausuler, som sikrer at dine
rettigheter og personopplysninger er beskyttet. Hvis du vil ha en nærmere oversikt av
sikkerhetstiltakene vi har tatt eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelig, kontakter du
Kameos personvernombud.
5. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
Dine personopplysninger blir slettet innen 1 måned dersom du ikke tilbys ansettelse i Kameo.
Tilbys du stilling som du takker nei til, kan vi spørre deg om tillatelse til å lagre dine
personopplysninger for eventuell senere tilbud om ansettelse i Kameo. Vår lagring av
personopplysninger basert på slikt samtykke, er basert på GDPR art. 6 bokstav a. Samtykket kan
når som helst trekkes tilbake, hvorpå vi vil slette dine personopplysninger umiddelbart.
6. Dine rettigheter
I samsvar med personopplysningsloven og GDPR har du rett til å få tilgang til personopplysningene
Kameo besitter om deg. Du har også rett til å be om korrigering av dine personopplysninger.
Under visse omstendigheter kan du også be om å slette eller begrense din personlige informasjon
eller objekt til vår behandling.
Du har også rett til, under visse omstendigheter å kreve dine personopplysninger overført til en
annen behandlingsansvarlig eller databehandler (dataportabilitet) med et vanlig brukt medium og
format.
Har du klager vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, ber vi deg kontakte vår
Låneadministrator Andrine Bemer på e-post andrine@kameo.no eller telefon 46 46 10 67. Du kan
også klage til datatilsynet ved å benytte den fremgangsmåten som beskrives på tilsynets
hjemmesider.
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