
Personvernerklæring 

 

Jobbsøkere og medarbeidere i Flügger Norway AS  

Hos Flügger Norway AS (”Flügger”) behandler vi kun nødvendige personopplysninger om våre jobbsøkere 

og medarbeidere. Vi forsikrer oss om at vi følger personvernlovgivningen, og det er viktig for oss at du har 

tillit til vår behandling av dine personopplysninger.  

I denne personvernerklæringen kan du lese om vår behandling av dine opplysninger som jobbsøker og 

medarbeider.   

 

1. Den behandlingsansvarlige 

Den juridiske personen som er ansvarlig for dine personopplysninger, er:  

 

Flügger Norway AS 

Waldemar Thranesgt. 84 B 

0175 Oslo 

Org.nr.: 928 380 173 

Tlf.: +47 23 30 21 90 

E-post: gdpr@flugger.com  

Internett: www.flugger.no 

 

Dersom du har spørsmål til oss om vår behandling av opplysningene dine, er du alltid velkommen til å 

kontakte juridisk avdeling via e-postadressen som er angitt ovenfor. 

 

2. Kategorier av personopplysninger 

Jobbsøkere 

Som jobbsøker behandler vi alminnelige personopplysninger om deg, herunder:  

− identifikasjons- og kontaktopplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse  

− opplysningene i din søknad, CV og eventuelle vedlegg 

− opplysninger fra eventuelle personlighets- og logikktester 

− opplysninger om lønn og lønnstrinn  

− opplysninger innhentet fra referanser du selv har oppgitt 

− øvrige opplysninger som inngår i vår korrespondanse med deg   

Vi anbefaler at du unnlater å opplyse om ditt personnummer samt sensitive personopplysninger som 

f.eks. helseopplysninger, etnisitet, religion, fagforening og seksualitet.  

mailto:gdpr@flugger.com
http://www.flugger.dk/
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Medarbeidere  

Som medarbeider i Flügger behandler vi opplysningene fra før ansettelsen, se ovenfor, samt følgende 

alminnelige personopplysninger:  

− lønn-, konto- og skatte- og pensjonsopplysninger 

− opplysninger om bruk av e-post og Internett, samt om IT-utstyr og telefon vi stiller til rådighet 

− opplysninger om pårørende 

− opplysninger om personalinnkjøp 

− bilder og videoopptak 

− øvrige opplysninger som inngår i vår korrespondanse med deg i løpet av ansettelsen 

Personnummer og sensitive personopplysninger:  

Vi behandler dessuten ditt personnummer, samt i spesielle tilfeller sensitive personopplysninger som 

fagforeningtilhørighet og helseopplysninger.  

I spesielle tilfeller vil vi behandle opplysninger om straffbare forhold. Hvis du vil lese om behandlingen av 

personopplysninger som samles inn gjennom varslerordningen, henviser vi til personvernerklæringen for 

varslerordningen.  

 

3. Formål og rettslig grunnlag 

Vår behandling av personopplysninger har følgende formål og rettslig grunnlag: 

 

Formål Rettslig grunnlag 
Rekruttering  

Opplysningene vi behandler om deg som 
jobbsøker, se avsnitt 2, herunder via jobbagenten 
og når du søker en bestemt stilling samt inngår i 
et rekrutteringsforløp, behandles med det formål 
å vurdere om du skal ansettes i Flügger.  
 

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav 
b om behandlinger som er nødvendige av hensyn 
til gjennomføring av tiltak på den registrertes 
anmodning før en avtaleinngåelse, samt 
interesseavveiingsregelen i 
personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav 
f, hvor den berettigede interessen som begrunner 
behandlingen, er interessen i å vurdere om du 
skal ansettes i Flügger.  
 

Vi innhenter også opplysninger om deg fra 
referansepersoner du selv oppgir, med det formål 
å vurdere din egnethet til stillingen. Når vi gjør 
det, videreformidler vi også opplysninger til 
referansepersonen om at du har søkt en stilling 
hos oss.  

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav 
a om behandlinger den registrerte har gitt 
samtykke til, eller etter omstendighetene 
personvernforordningens artikkel 6, punkt 1, 
bokstav f, om behandlinger begrunnet i en 
berettiget interesse som ikke utveies av hensynet 
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 til de registrerte. Den berettigede interessen som 
begrunner behandlingen, er interessen i å vurdere 
om du skal ansettes i Flügger.  
 

Administrasjon av personalforhold   

Som ansatt hos oss behandler vi alle opplysninger 
fra før ansettelsen, se avsnitt 2, lønn-, konto-, 
skatte- og pensjonsopplysninger samt 
opplysninger om pårørende og personalinnkjøp, 
med det formål å administrere ditt 
ansettelsesforhold.  
 
 

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav 
b, om behandlinger som er nødvendige av hensyn 
til oppfyllelse av en kontrakt. 
Administrasjonen skjer dessuten på grunnlag av 
gjeldende lovgivning og andre sentralt fastsatte 
regler, samt overenskomster og avtaler som 
inngår mellom arbeidsmarkedets parter samt 
lokalt og individuelt inngåtte avtaler om lønn- og 
ansettelsesvilkår.  
 

Behandling av personnummeret ditt skjer med det 
formål å overholde gjeldende lovgivning, 
herunder skattelovgivningen.  
 

Personopplysningsloven § 12 om behandling av 
fødselsnummer og andre entydige 
identifikasjonsmidler når det er saklig behov for 
sikker identifisering og metoden er nødvendig for 
å oppnå slik identifisering.  
 

Behandling av dine helseopplysninger eller din 
fagforeningstilhørighet vil skje dersom det er 
nødvendig i din ansettelse, med det formål å 
administrere ditt ansettelsesforhold, sikre dine 
rettigheter og leve opp til våre arbeidsrettslige 
forpliktelser.  
 

Personvernforordningens artikkel 9, nr. 2, bokstav 
b, om behandlinger som er nødvendige for å 
overholde Flüggers arbeids-, helse- og 
sosialrettslige forpliktelser og spesifikke 
rettigheter, som fastsatt i lovgivningen eller 
overenskomster og personvernforordningens 
artikkel 6, nr. 1, bokstav b og c samt etter 
omstendighetene andre rettslige grunnlag.  
 

Opplysninger om bruk av e-post, Internett, IT-
utstyr og telefon behandles ved konkret behov, 
med det formål å utføre tekniske undersøkelser, 
feilretting, risikovurderinger i forbindelse med 
sikkerhetshendelser og dokumentasjon.  
 

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav 
f, om behandlinger begrunnet i en berettiget 
interesser som ikke utveies av hensynet til de 
registrerte. Den berettigede interessen som 
begrunner behandlingen, er interessen i å sikre 
Flüggers informasjonssikkerhet.  
 

Bilder og videoopptak av deg som brukes internt, 
herunder på vårt intranett, behandles med det 
formål å utveksle informasjon og supplere interne 
nyheter. Du kan alltid nekte denne behandlingen. 
Din til- og fratredelsesdato vil dessuten bli delt på 
vårt intranett, med det formål å holde kollegaer 
orientert om dette.   
 

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav 
f, om behandlinger begrunnet i en berettiget 
interesser som ikke utveies av hensynet til de 
registrerte. Den berettigede interessen som 
begrunner behandlingen, er interessen i å 
utveksle informasjon og supplere interne nyheter.  
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Bilder og videoopptak av deg som brukes 
eksternt, herunder på våre hjemmesider, LinkedIn 
eller lignende, skjer på bakgrunn av ditt samtykke 
og med det formål å gjøre innholdet visuelt, skape 
gjenkjennelighet og naturlig supplering.  
 

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav 
a, om behandlinger den registrerte har gitt 
samtykke til.  

Insideradministrasjon  

Har du adgang til fortrolig og/eller intern 
kunnskap om Flügger group A/S, vil du bli 
registrert i insidersystemet, med personnummer 
og øvrige identifikasjonsopplysninger, med det 
formål å leve opp til våre børsrettslige 
forpliktelser, samt administrere håndteringen av 
denne kunnskapen.  
 

Personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav 
c, om behandlinger som er nødvendige for å 
overholde en rettslig forpliktelse, samt 
personopplysningsloven § 12 om behandling av 
fødselsnummer og andre entydige 
identifikasjonsmidler når det er saklig behov for 
sikker identifisering og metoden er nødvendig for 
å oppnå slik identifisering. 
 

 

4. Kategorier av mottakere 

Videreformidling av opplysninger om deg vil kunne skje i henhold til behandlingsreglene i 

personvernlovgivningen og annen dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om 

videreformidlingen krever samtykke, eller om videreformidlingen kan skje på annet rettslig grunnlag. 

Vi videreformidler eller overlater personopplysninger til følgende kategorier av mottakere: 

− Skattemyndighetene og andre offentlige myndigheter i forbindelse med lovpliktige 

innrapporteringer 

− Bankforbindelser i forbindelse med utbetaling av lønn 

− Pensjonsselskaper  

− Kompetansefond og fagforeninger i forbindelse med etterutdanning og lønnsrefusjon 

− Referansepersoner (opplysningen om at du har søkt en stilling hos oss)  

− Eksterne rådgivere, herunder advokater m.v.   

− Kunder og samarbeidspartnere du har kontakt med, som i den forbindelse mottar 

opplysninger om ditt navn, din stilling m.m.  

− Andre virksomheter i Flügger-konsernet som ledd i administrasjon og support  

− Våre databehandlere på bakgrunn av databehandleravtaler 

 

5. Overføring til tredjeland  

Det kan i enkelte tilfeller forekomme, herunder i forbindelse med støtte av våre nettjenester, at dine 

personopplysninger overføres til databehandlere i land utenfor EU/EØS. Vi overfører kun 
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personopplysninger til databehandlere i land, som av EU-kommisjonen anses for å være sikre tredjeland, 

databehandlere som er omfattet av EU-U.S. Privacy Shield eller som har gitt de nødvendige garantier for 

personvern gjennom EU-kommisjonens standardbestemmelser.   

Hvis du vil vite mer om denne behandlingen, kan du kontakte juridisk avdeling via e-post på 

gdpr@flugger.com. 

 

6. Sletting 

Vi sletter opplysningene om deg når de ikke lenger er nødvendige til de formål opplysningene behandles 

for.  

Dersom du som jobbsøker får avslag, slettes opplysningene senest 6 måneder etter at 

rekrutteringsprosessen er avsluttet. Hvis du oppdaterer opplysningene i vår rekrutteringsmodul før vi 

sletter dem, regnes en ny 6 måneders frist fra oppdateringstidspunktet. Du kan til enhver tid selv slette 

profilen din og dermed opplysningene dine. Hvis du blir ansatt, overføres opplysningene dine til 

personalmappen din hos oss. 

Som medarbeider behandler vi opplysningene dine i hele ansettelsesperioden, samt i en etterfølgende 

periode hvor det er nødvendig å lagre opplysninger. For å sikre korrekt håndtering av ditt 

ansettelsesforhold og kunne leve opp til våre forpliktelser, herunder bokføringsforpliktelser, har vi vurdert 

at det er nødvendig å lagre opplysningene i opptil fem regnskapsår pluss inneværende fra 

ansettelsesforholdet opphører. 

 

7. Dine rettigheter 

Når vi behandler dine personopplysninger, har du etter lovgivningen følgende rettigheter: 

− Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av opplysningene vi behandler om deg.  

− Du har også rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger eller 

gjøre innsigelser mot den.  

− Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger du har gitt til oss utlevert i et strukturert, 

alminnelig brukt og maskinlesbart format, samt å få opplysningene overført til en annen 

behandlingsansvarlig. 

− Dersom vår behandling av personopplysningene dine skjer på grunnlag av ditt samtykke, kan 

du til enhver tid trekke tilbake samtykket. 

Dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du henvende deg til juridisk avdeling via e-post 

på gdpr@flugger.com, og vi vil deretter undersøke om det er mulig å imøtekomme forespørselen din. Du 

vil motta svar på henvendelsen så snart som mulig, og senest en måned etter at vi har mottatt den. 

mailto:gdpr@flugger.com
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Dersom du ikke er tilfreds med svaret fra oss, eller dersom du er utilfreds med måten 

personopplysningene dine er blitt behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets 

kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.  

 

Versjon 2.0, oppdatert juli 2020.   

http://www.datatilsynet.no/

