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Personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen (sammen med våre retningslinjer og ethvert annet dokument 

som det der henvises til) legger grunnlaget for all personlig informasjon som vi samler inn fra 

deg, eller som du gir til oss og andre selskaper i Eurofins-konsernet (som du finner på 

https://www.eurofins.com/), og som vil bli bearbeidet av oss. Vennligst les nøye følgende 

informasjon, slik at du forstår vårt syn og våre rutiner når det gjelder din personlige 

informasjon og hvordan vi vil behandle den. 

Dersom du har spørsmål når det gjelder denne personvernerklæringen eller du ønsker å 

legge inn en forespørsel i tilknytning til din personlige informasjon, kan du kontakte oss via 

følgende kontaktperson: hr@eurofins.no  

Kontrollørinformasjon 

Personen som har ansvaret for å kontrollere den personlige informasjonen din (heretter 

referert som “controller” eller “Eurofins” eller “vi”) er: 

Eurofins Norge NSC AS 

Møllebakken 50 

1538 Moss 

Norge 

 

Hvilken informasjon må du oppgi? 

Dersom du er interessert i en nåværende eller fremtidig jobb hos Eurofins, bør du sende oss 

CV-en din og annen relevant informasjon. Du har absolutt ingen forpliktelse (inkludert 

lovfestet eller kontraktfestet) til å gjøre det. 

Du må ikke oppgi spesielle kategorier av personlig informasjon, slik som personlig 

informasjon som avslører din rase eller etniske opprinnelse, dine politiske meninger, din 

religiøse eller filosofiske tro, ditt medlemskap i en fagforening, genetisk informasjon, 

biometrisk informasjon, informasjon som angår din helse, ditt sexliv eller din seksuelle 

orientering eller personlig informasjon knyttet til kriminelle dommer eller overtredelser. 

Dersom CV-en din inneholder noen av de spesielle kategoriene for personlig informasjon 

som er nevnt ovenfor, vennligst fjern dette fra din CV før du sender den til oss. 

Slike spesielle kategorier av personlig informasjon vil bare bli etterspurt i den utstrekning at 

omstendighetene krever det eller som følge av gjeldende lokal lovgivning. 

 

Hva om du ikke ønsker å oppgi personlig informasjon? 

Dersom du ikke samtykker til å dele din CV-en med oss, vær vennlig å ikke oppgi noen 

personlig informasjon til oss. 

 

https://www.eurofins.com/
mailto:hr@eurofins.no
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Hvilken personlig informasjon samler vi inn og hvordan? 

Vi samler inn din personlige informasjon som  

• identitet (navn og etternavn); 

• yrke og profesjonell erfaring; 

• akademisk bakgrunn; 

• kontaktinformasjon; 

• din egnethet for en relevant stilling; 

• dine svar, endelige resultater, score og/ eller dine personlighetskarakteristikker i 

forbindelse med eventuelle tester eller andre vurderingsopplegg du blir invitert til å 

delta på, avhengig av type stilling som skal besettes eventuelt andre lokale forhold. 

Informasjonen omfatter også personlige faktorer og egenskaper (som evne til å jobbe 

i team, kreativitet, selvsikkerhet, pålitelighet, tilpasningsevne), logiske ferdigheter, 

prestasjonsevne, språkferdigheter, kunnskapsnivå eller tilsvarende informasjon; 

• dine meninger og merknader om rekrutteringsprosessen. 

Din personlige informasjon er samlet inn fra ulike kilder, slik som rekrutteringsfirmaer og 

offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. skoleregistre, nettsider for bedrifter osv.), samt fra 

profesjonelle sosiale nettverk som for eksempel LinkedIn, og fra referanser som du velger å 

oppgi til oss. 

Hvorfor bruker vi personlig informasjon om deg? 

Din personlige informasjon vil bli lagret, bearbeidet, brukt og vist av oss for følgende formål: 

- For å vurdere om profilen din kan passe til en av våre nåværende eller fremtidige 

stillinger hos Eurofins, og særlig: 

o for å vurdere informasjon om deg opp mot ledige stillinger hos et av Eurofins’ 

selskaper 

o for å sende din informasjon til andre selskaper i Eurofins for å søke på jobber 

eller vurdere dine jobbkvalifikasjoner 

o for å la deg kunne sende inn CV-en din og søke på jobber hos Eurofins på 

nettet 

o for å svare på dine spørsmål og henvendelser 

o for å sende deg informasjon om Eurofins’ nåværende og fremtidige ledige 

stillinger samt invitasjoner til eventuelle rekrutteringsprosesser, og hvis du 

samtykker også kommunikasjonen om oss og våre virksomheter, så vel som 

rekrutterings- og karriererelaterte arrangementer (for eksempel jobbmesser, 

karrieredager eller besøksdager) som Eurofins deltar på eller organiserer 



 

Side 3 av 5 

 

o for å spore og måle din tilbakemelding på opplevelsen i form av spesifikke, 

men ikke begrenset til, spørreskjemaer eller undersøkelser (både elektroniske 

og tradisjonelle) som du står frivillig til å delta i, relatert til Eurofins' 

rekrutteringsprosesser som du er involert i samt rekrutterings- og 

karriererelaterte arrangementer organisert av oss eller på våre vegne, for å 

forbedre systemene og/ eller prosessene våre, så vel som kvaliteten på 

rekrutterings- og karriererelaterte aktiviteter for (potensielle) kandidater 

- For ikke å kontakte deg igjen i fremtiden dersom du ikke ligger i vår talentsamling 

eller liste over potensielle kandidater. 

Hvilke(n) grunn(er) vektlegger vi for å bearbeide din personlige informasjon? 

For å kunne bearbeide din personlige informasjon, støtter vi oss til enten (i) vår berettigede 

interesse, som er å rekruttere kandidater som kan fylle alle slags nåværende eller fremtidige 

ledige stillinger innen et av selskapene til Eurofins-konsernet, (ii) juridiske forpliktelser eller 

(iii) din tillatelse, hvis aktuelt. 

Bruker vi profilering og automatiserte avgjørelser? 

Vi kan bruke profilering (automatiserte beslutningsprosesser) i visse stadier av 

rekrutteringsprosessen ved å støtte oss til automatiserte verktøy (programvare). Dette for å 

matche din erfaring, utdanningsinformasjon samt svar og annen kunnskap som vi har fått av 

deg i forbindelse med søknadsdokumentene (for eksempel CV, søknadsbrev, 

rekrutteringsskjemaer o.l) eller i forbindelse med tester eller andre vurderingsopplegg som 

har vært utført enten internt hos oss i Eurofins eller hos en av våre utvalgte profesjonelle 

tjenesteleverandører. Dette er opplegg som du har blitt invitert til å delta på avhengig av 

stillingen vi skal ansette til, eventuelt på grunn av andre lokale forhold, for å vurdere din 

personlige profil. Vurderingen  inkluderer personlige egenskaper og kompetanser (som for 

eksempel evne til å jobbe i team, kreativitet, selvsikkerhet, pålitelighet, tilpasningsevne, 

støtteevne), logiske ferdigheter, prestasjonsnivå, språkferdigheter, kunnskapsnivå, andre 

myke kompetanser eller tilsvarende, avhengig av de spesifikke krav til den enkelte stilling 

som vi gjennomfører rekrutteringsprosessen for. I tillegg vurderes du opp mot Eurofins’ 

organisasjonskultur og verdier. 

Uavhengig av bruken av profilering som beskrevet overfor, blir den endelige avgjørelsen om 

du er med til neste stadium av rekrutteringsprosessen (inkludert å få et jobbtilbud) tatt av 

vårt personell. 

Vi kan for øvrig ta automatiserte avgjørelser for deler av prosessene som er angitt i denne 

erklæringen, for eksempel: hvem vi skal inkludere på en kortliste for telefon- eller ansikt-til-

ansikt-intervjuer. Hvis vi benytter dette, vil vi imidlertid gjøre deg oppmerksom på dette 

sammen med informasjon om logikken som er bruk i beslutningsprosessen, samt hva 

bruken betyr og hvilke effekter en slik bruk av informasjon har for deg. 
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Dersom du gir oss din tillatelse til å bearbeide din personlige informasjon til et 

spesifikt formål, kan du trekke den tilbake etterpå? 

Ja, du kan trekke tilbake tillatelsen din helt eller delvis til enhver tid ved å gå inn på din 

personlige kandidatportal her: https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in. 

Hvilke rettigheter har jeg til min personlige informasjon? 

Du har følgende rettigheter: 

- Å få tilgang til din informasjon (du kan gå inn på din personlige informasjon i den 

personlige kandidatportalen din her: 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in) 

- Å korrigere din informasjon (du kan korrigere din personlige informasjon i den 

personlige kandidatportalen din her: 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in) 

- Å be om flytting av informasjonen du har oppgitt til oss;  

- Å motsette deg behandlingen av din informasjon, hvor vi i tilfelle vil be deg om å 

slette informasjonen din. 

- Å begrense behandlingen av informasjonen din; 

- Å slette informasjonen din (du kan slette hele eller deler av informasjonen din i den 

personlige kandidatportalen din her: 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in) 

- Å klage til en oppsynsmyndighet. 

Hvem mottar min personlige informasjon? 

Vi kan sende din personlige informasjon: 

- Til tredjeparter som vi har engasjert til å utføre tjenester for oss, slik som 

referansesjekk, kontroll av kvalifikasjoner og kontrolltjenester for kriminelle 

referanser, samt verifisering av detaljene som du har oppgitt fra tredjeparts kilder, 

HR-tester eller ferdighetsprøver. 

- Til tredjeparter som utfører funksjoner på våre vegne og som også tilbyr tjenester til 

oss, slik som profesjonelle rådgivere, IT-konsulenter som gjennomfører testing og 

utviklingsarbeid på våre forretningssystemer, forskningsbedrifter og outsourcing-

partnere. 

- Til regulerende eller rettshåndhevende organer dersom vi er i god tro om at vi er 

lovpåkrevd å avsløre den, for å kunne overholde enhver gjeldende lov eller ordre fra 

en domstol med kompetent jurisdiksjon, eller i tilknytning til lovlige prosedyrer. 

- Vi kan også oversende informasjonen din eller gi tilgang til denne informasjonen til 

selskaper som er tilknyttet Eurofins, som finnes på https://www.eurofins.com/eles/, 

https://my.smartrecruiters.com/identity/public/sign-in
https://www.eurofins.com/eles/
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slik at de kan bruke din personlige informasjon på samme måte som vi behandler, 

bruker og viser informasjonen din slik det er beskrevet over. 

Vil informasjonen min bli overført utenfor den Europeiske Union? 

Din personlige informasjon kan bli overført utenfor EU i tilfelle en av mottakerne som er 

oppført ovenfor befinner seg utenfor EU, og bare til land som: 

- den europeiske kommisjonen har utstedt en tilstrekkelighetsbeslutning for (som 

garanterer at en tilfredsstillende beskyttelse av personlig informasjon blir tilbudt i det 

landet); 

- du har gitt en eksplisitt tillatelse; 

- har sørget for passende sikkerhetstiltak, slik som standard databeskyttelseslover 

(som finnes på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-

outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) eller Privacy 

Shield Certification (selskaper som drar nytte av denne typen sertifisering finnes på 

https://www.privacyshield.gov/list). 

Mer spesifikt blir din personlige informasjon overført til SmartRecruiters, som er sertifiserte 

innenfor Privacy Shield Certification 

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008ST9AAM&status=Active).  

Hvor lenge vil dere beholde informasjonen min? 

Din personlige informasjon vil bli lagret i 2 år med mindre du ga din tillatelse til å bearbeide 

den personlige informasjonen din.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008ST9AAM&status=Active

