Personvernerklæring for jobbsøkere hos Statsbygg
Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av Statsbygg
i forbindelse med rekruttering.
I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine
personopplysninger og hvilke rettigheter du har.
Statsbygg tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlige og har ansvaret for at dine
personopplysninger behandles i tråd med personvernlovgivningen.
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Statsbygg ved administrerende direktør
Harald Vaagaasar Nikolaisen. Daglig oppfølging og gjennomføring er delegert til HR-sjef Jan
Ombudstvedt.
Hvilke opplysninger vi har om deg











Identitetsopplysninger som navn, alder, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, bilde.
Kontaktinformasjon som bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.
Kvalifikasjoner som CV, søknad, attester, vitnemål og karakterutskrift,
språkkunnskaper, interesser, kurs, sertifiseringer og annen informasjon du gir under
intervju.
Testscore og vurderinger som fremkommer av arbeidspsykologiske tester
Medlemskap i organiserte organer, som fagforeningsmedlemskap
Kommunikasjon som når du kontakter og har dialog med oss
Adgangsinformasjon når du besøker oss
Bakgrunnsinformasjon som informasjon om deg som vi finner i offentlig tilgjengelige
kilder eller fra referanser i forbindelse med ansettelse. Hvis det gjennomføres
bakgrunnssjekk gjennomføres dette av en tredjepart, og du vil bli varslet og bli bedt
om samtykke.
Kommentarer og interne vurderinger knyttet til dine kvalifikasjoner

Hva bruker vi opplysningene til
Vi bruker primært opplysningene til rekruttering, typisk vurdering av søknader vi får inn og til
å foreta ansettelser. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er at opplysningene er
nødvendig for å inngå og oppfylle en eventuell arbeidsavtale med deg. Dersom din søknad
inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt
personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b og h.
Vi bruker dine opplysninger til å foreta arbeidspsykologiske tester dersom det er nødvendig.
Det rettslige grunnlaget for denne bruken er samtykke og følger av personvernforordningen
artikkel 6. nr. 1 bokstav a.
Vi bruker også opplysningene til å verifisere din identitet for å sikre våre lokaler og bevare
sikkerhet på arbeidsplassen. Det rettslige grunnlaget for denne bruken er
personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Behandlingen er nødvendig for formål
knyttet til Statsbyggs berettiget interesser i å sørge for sikkerheten i våre lokaler.

Hvem deler vi opplysningene med
Det er kun Statsbyggs HR-avdeling og andre ansatte som er involvert i rekrutteringsprosessen
som vil ha tilgang til opplysninger om deg.
Våre leverandører av rekrutteringssystemer og IT-systemer vil også få tilgang til opplysninger
om deg, i den utstrekning det er nødvendig for at de kan yte sine tjenester til oss. Vi vil ha
avtale med disse slik at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi
har avtalt med deg.
Hvor lenge lagrer vi opplysningene
Hvis du har søkt på en stilling som Statsbygg har utlyst, men du ikke ansettes, oppbevarer vi
opplysningene om deg i opptil tolv måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet med
mindre arkivloven eller annen lovgivning pålegger lengre oppbevaringsfrist. Søkerlister,
innstillinger samt andre arkivverdige dokumenter bevares i henhold til arkivloven.
Opplysningene du gir oss i forbindelse med rekrutteringsprosessen vil lagres i
rekrutteringssystemet Webcruiter eller i vårt saksbehandlings-og arkivsystem ePhorte.
Dine personvernrettigheter
Du kan utøve dine rettigheter eller få ytterligere informasjon om hvordan vi behandler
opplysninger om deg ved å sende en e-post til vårt personvernombud på e-post
personvern@statsbygg.no. Personvernombudet i Statsbygg er Torill Marsteen Dragsnes. Du
har krav på svar uten ugrunnet opphold og som hovedregel innen én måned.
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om
deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen.
Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos
oss. Dette gjøres ved å kontakte Statsbyggs personvernombud.
Endringer i personvernerklæringen
Ved endring i måten vi behandler opplysninger om deg på kan vi gjøre endringer i denne
personvernerklæringen. Du vil alltid finne en oppdatert versjon av personvernerklæringen på
Statsbyggs nettside.

