NORSK OFFSHORE CATERING AS

Personvern garanti
Formålet med søknadsprosessen via NOC sin nettside er å forenkle arbeidsgiverens rekrutteringsprosess og å
muliggjøre effektive vurderinger av og kommunikasjon med kandidatene i denne forbindelsen. Som en del av
bruken av nettsiden mottar arbeidsgiveren personopplysninger fra kandidatene, og behandler slike
personopplysninger som en del av vurderingen av kandidatens ferdigheter og evner og hvorvidt han/hun
passer for den utlyste stillingen.
Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger er at kandidatene samtykker i slik behandling som en
del av søknaden til stillingen, hvor kandidaten velger hva slags personopplysninger han/hun bestemmer seg
for å dele med arbeidsgiveren i den forbindelsen, for eksempel ved å bruke opplastingsfunksjonaliteten til
Google eller Dropbox. Vær oppmerksom på at kandidatene har rett til å trekke tilbake nevnte samtykke når
som helst.
Arbeidsgiver er datakontroller for behandling av personopplysninger om kandidater, og alle spørsmål
vedrørende personvern kan rettes til arbeidsgiveren via epost noc@noc-as.no. Personopplysningene
behandles med det formål å gjennomføre og utvikle tjenestene.
Nettsidens søker-side en skytjeneste utviklet av Makeweb. Dermed kan Makewebs IT-tjenester få tilgang til
personopplysninger om kandidater som en del av driften av tjenesten. Alle underleverandører er underlagt
databehandlingsavtale for å sikre personvern i henhold til standarden som følger av gjeldende
personvernlovgivning (GDPR fra 25. mai 2018), og underleverandører utenfor EU er underlagt
overføringsmekanismer godkjent av EU-kommisjonen.
Personlige data om kandidater behandles på nettsiden under rekrutteringsprosessen, og i den utstrekning
dette er nødvendig for å oppfylle lovgivningen. Kandidater kan ikke benytte seg av
profilendringsfunksjonaliteter for å slette, laste opp og redigere informasjon. Kandidater kan redigere nye
endringer ved laste opp ny søknad og tilleggsdokumenter.
Kandidatene kan til enhver tid ta kontakt med arbeidsgiveren for å utøve retten til tilgang, rettelse eller
sletting av personopplysninger, eller for å begrense bearbeidingen relatert til kandidaten, eller å motsette seg
behandlingen, samt retten til dataflyttbarhet. I tillegg har kandidatene rett til å sende inn klage til
databeskyttelsesmyndighetene med hensyn til behandling av personopplysninger. Som en del av vurderingen
av deg og søknaden din kan vi ønske å innhente referanser fra dine tidligere og/eller nåværende
arbeidsgivere. Vi vil bare innhente referanser hvis du har samtykket til det.
Vi anbefaler at du ikke oppgir sensitive personopplysninger som informasjon som avslører etnisk opprinnelse,
religion, fagforeningsmedlemskap, seksuell orientering, helse etc. i søknaden din. Hvis det skulle være behov
for spesielle helsekrav for å kunne utføre pliktene som er knyttet til den aktuelle stillingen, kan vi - etter en
konkret vurdering - be om helseinformasjon fra deg. I slike tilfeller vil vi be om ditt samtykke.
Hvis du tilbys en vikarstilling i NOC vil søknaden og ytterligere personopplysninger som er innhentet under
rekrutteringsprosessen, bli en del av din ansattmappe.
Søknaden og eventuelle tilleggsopplysninger som kandidater har lastet opp, oppbevares i en periode på 6
måneder før den slettes, såfremt du ikke har gitt ditt samtykke til lagring i en lengre periode.

