Personvernserklæring for søkerhåndteringsprosessen i Bosch konsernet
Vi vil ha deg i vårt team
I denne personvernopplysningen informerer vi deg om hvordan dine personopplysninger behandles i
søkerhåndteringsprosessen i Bosch konsernet. I tillegg informerer vi deg om dine rettigheter i
henhold til gjeldende personvernlovgivning. Personlig data er alle data som refererer til en
identifisert eller identifiserbar fysisk person, for eksempel fødselsdato, adresse eller
faktureringsdata, og data som er spesifikke til deres identitet.
Personopplysningene du har oppgitt i vårt søkerhåndteringssystem, behandles av de relevante
juridiske enhetene i Bosch konsernet med det formål å behandle søknaden din for å ansette i ledige
stillinger i ett av selskapene i Bosch Konsernet.
I Bosch konsernet involveres flere ansatte i HR- avdelingen for å fylle ledige stillinger, sammen med
respektive ledere og om nødvendig også ansatte av respektive avdelinger som er ansvarlig for
rekrutteringsprosessen. Siden disse personene kan tilhøre forskjellige selskaper i Bosch Konsernet,
kan dataene dine benyttes i Bosch konsernet i hele verden.
Bosch respekterer ditt personvern
Å beskytte dine personlige data og sørge for sikkerheten til alle våre forretningsdata er en viktig
faktor for oss. Vi vil alltid vurdere dette i våre forretningsprosesser. Personopplysningene som
samles inn når du søker på nettet behandles konfidensielt og i strengt samsvar med
lovbestemmelsene.
Datasikkerhet og informasjonssikkerhet er en integrert del av vår bedriftspolitikk
Kontakt informasjonen til behandlingsansvarlige og personvernsansvarlige
Den juridiske enhet som du sender inn din søknad til, er ansvarlig for å behandle dataene dine. Du vil
finne kontaktinformasjonen til de juridiske enhetene i Bosch i vedlegg 1.
Nedenfor er kontakt informasjonen til vår gruppedatasikkerhetsoffiser, Matthias Goebel,
(Bedriftsinformasjon om personvern og informasjonssikkerhet)
Mr.
Matthias Goebel
Group Data Privacy Officer
Information Security and Data Privacy, Robert Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box: 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY
Og/ eller
E-post til: abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com
For å hevde dine rettigheter eller å varsle en personvernshendelse, bruk følgende link;
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Søke på stillinger annonsert i vår jobb portal
Den enkleste måten å søke på en jobb hos Bosch er en direkte søknad på stilling annonsert på en av
våre jobb portaler. Din søknad vil bli vurdert i henhold til våre interne prosesser.
Papir søknader legges inn manuelt i vårt søkerhåndteringssystem og returneres deretter til deg eller
at de blir makulert. Du vil motta en e-post som lar deg aktivere søknaden din når den er skrevet
manuelt inn i systemet. Hvis du ikke aktiverer søknaden din innen 30 dager, blir dataene dine slettet
fra vårt søkerhåndteringssystem, og du vil bli fjernet fra utvelgelsesprosessen.
Du har også muligheten til å benytte ditt eget personlige nettverk og sende inn søknaden via en
ansatt i Bosch Konsernet. Videresend din CV til den ansatte som vil laste den opp i
søkerhåndteringssystemet. Du vil motta en e-post som lar deg aktivere søknaden din. Hvis du ikke
aktiverer søknaden din innen 30 dager, vil dataene dine bli slettet fra vårt søkerhåndteringssystem,
og du vil bli fjernet fra søknadsprosessen. Vi kan gjenkjenne at en Bosch-medarbeider har anbefalt
deg. Den ansatte som har anbefalt deg kan se en oversikt og status på din søknad, men kan ikke se
noen flere detaljer i din søknadsprosess.
Vi holder deg oppdatert på statusen for søknaden din via e-post. Du står fritt til å redigere dataene
dine eller trekke din søknad når som helst under søknadsprosessen. For å gjøre det, trenger du en
SmartRecruiters-profil, som du kan opprette på SmartRecruiters nettsiden.
Under søknadsprosessen vil du bli varslet via e-post om andre ledige stillinger som kan være av
interesse for deg. Hvis aktuelt, kan vi også tilby deg medlemskap i Bosch-søkersamfunn.
Medlemskap i Bosch-søkersamfunn
Hvis du er invitert til å bli med i et av våre Bosch-søkersamfunn, kan du publisere dine personlige
opplysninger til alle HR avdelinger i Bosch Konsernet. Du kan også godta eller avvise invitasjonen til
dette felleskapet. Hvis du aksepterer, gir det oss muligheten til å informere deg om de fremtidige
ledige stillingene og gjøre dine personlige data tilgjengelige. Som medlem har du også mulighet til å
kontakte HR-ledere direkte, du vil motta rekruttering/ markedsføringsinformasjon og invitasjoner til
arrangementer. Du kan når som helst slette profilen din i Bosch-søkersamfunnet.
Behandlede datakategorier
Følgende hovedkategorier av personopplysninger blir behandlet;
-

Stamdata (For eksempel navn, fødselsdato, nasjonalitet og bosted)
Dokumenter (For eksempel referanser, sertifiseringer, CV)
Refusjon av reiseutgifter (For eksempel bankkonto informasjon)
Kommunikasjons data (For eksempel E-post, telefonnummer, IT bruker ID, audio og film
opptak)
Logging av data ved bruk av IT systemer

Disse kan også inneholde spesielle kategorier av personopplysninger som helsedata.
Kilder til personopplysninger
Som hovedregel samles dine personopplysninger direkte inn fra deg i løpet av søknadsprosessen.
Når spesielt følsomme stillinger fylles, kan en ekstra sjekk av søknadsdata og bakgrunn være
nødvendig. Resultatet av denne sjekken blir dokumentert i søkerhåndteringssystemet. Hvis en
bakgrunnskontroll er nødvendig, vil denne informasjonen være tydelig angitt i stillingsannonsen.

Disse kontrollene utføres i henhold til de lokale lovbestemmelsene. Til formålet benyttes kun nøye
utvalgte tjenesteleverandører.
Søknadsprosessen for Junior Management Program kan innebære innlevering av lyd- og
videoopptak. Hvis slike innleveringer er påkrevet, vil denne informasjonen bli tydelig angitt i
stillingsannonsen. Disse kontrollene utføres i henhold til de lokale lovbestemmelsene. Til formålet
benyttes kun nøye utvalgte tjenesteleverandører.
Overføring av data ved rekruttering
Hvis vi rekrutterer deg til en stilling, blir dataene dine overført fra vårt søkeledelsessystem til våre HR
administrasjonssystemer, hvor de vil bli lagret som tilknyttede data og behandlet tilsvarende.
Formål med behandling og rettsgrunnlag
Vi, og de eksterne tjenesteleverandørene vi benytter, behandler dine personopplysninger i samsvar
med EUs General Data Privacy Regulation (GDPR), med de nasjonale personvernlover og andre
relevante lover i tillegg. Dine data behandles, i løpet av søkerhåndteringsprosessen som
forberedelse til et ansettelsesforhold ved en juridisk enhet i Bosch konsernet.
Det viktigste rettslige grunnlaget for dette formålet er GDPR artikkel 6 paragraf 1 (b) (dette for å
kunne ta steg ved en anmodning fra data objektet (i dette tilfellet søkeren) før det blir inngått en
kontrakt). Andre lovgrunnlag:
-

GDPR artikkel 6 paragraf. 1(a) (Samtykke): f. eks for Bosch-søkersamfunn som del av
søkeradministrasjonssystemet.
GDPR artikkel 6 paragraf. 1(f) (Legitim interesse) f.eks for HR evalueringer (kontrolling,
analyse rapporter)

Spesielle kategorier av data
Når det gjelder spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til GDPR artikkel 9 nr.1 (for
eksempel data angående helse) som behandles. Slik behandling utføres i samsvar med GDPR artikkel
9 nr.2 (b). Videre kan det være nødvendig å behandle disse dataene for å vurdere din evne til å
arbeide, i samsvar med GDPR artikkel 9 nr.2 (h)
Opplysninger om data
Bare de som er involvert i søknadsprosessen (for eksempel ledere og medarbeidere som jobber i
rekrutteringsavdelingen, HR ansatte og ansatte representanter) har tilgang til dine
personopplysninger innenfor den juridiske enheten i Bosch konsernet hvor du har søkt på en ledig
stilling. Videre kan søknads dataene dine bli oppgitt til andre parter hvis du vurderes egnet for en
annen ledig stilling innenfor Bosch konsernet. Du vil bli informert om dette vi a e-post og ditt
samtykke er nødvendig for å aktivere en ny applikasjon.
Vi vil kun videresende dine personopplysninger til annen tjenesteleverandør hvis det er nødvendig
for søknaden. Hvis vi eller en tredjepart har en legitim interesse for denne opplysningen, eller hvis
du har gitt ditt samtykke. Du finner opplysninger om det juridiske i avsnittet "Formål med
behandling og juridiske grunnlag." Andre juridiske personer i Bosch konsernet kan også være
definert som tredjepart. Hvis data blir gitt til tredjepart på grunnlag av en legitim interesse, vil slike
tilfeller være forklart i personvernserklæringen. I noen tilfeller bruker vi også tjenestene til ulike
tilbydere for å møte kontraktsmessige og eller lovbestemte forpliktelser. Du finner en liste over disse
i seksjonen "Entreprenører og tjenesteleverandører (data behandlere)." I tillegg kan vi utlevere dine

personlige opplysninger til andre mottakere utenfor Bosch konsernet, forutsatt at dette er
nødvendig for å oppfylle kontraktslige eller lovbestemte forpliktelser.
Entreprenører og tjenesteleverandører (dataprosessorer)
Vi har valgt våre tjenesteleverandører nøye og overvåker dem med jevne mellomrom, spesielt for å
sikre at de behandler dine personlige data med forsiktighet og lagrer dem på en sikker måte. Vi
forplikter alle tjenesteleverandører til å overholde konfidensialitet og de lovbestemte forskriftene.
Andre juridiske enheter i Bosch Konsernet kan også defineres som tjenestetilbydere. Følgende tabell
viser entreprenører og tjenesteleverandører som vi har et løpende forretningsforhold til:
Tjenesteleverandører
SmartRecruiters GmbH
Dircksenstrasse 47
10178 Berlin, Germany
SmartRecruiters SP. Z o.o.
Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Poland
SmartRecruiters Inc.
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, USA
Viasto GmbH
Badstr. 20, 13357 Berlin
Deutschland
Signum GmbH
Rungestrasse 19
10179 Berlin, Germany
Amazon Web Services Inc.
10 Terry Avenue
North Seattle, WA 98109-5210, USA
SendGrid Inc.
1801 California Street
Suite 500
Denver, Colorado 80202, USA
Text Kernel BV
Nieuwendammerkade 28A17
Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB
The Netherlands
I.K. Hofmann Projektmanagement GmbH
Lina-Ammon-Str. 19
90471 Nürnberg

Type behandling
Bestemmelser og pågående utvikling av sky
plattform (software as a service) for
ovennevnte behandling.
Behandling av personopplysninger som tilbys.

Behandling av personlig data fra video intervju/
opprettelse
Behandling av personlig data for
bakgrunnssjekkø
Bestemmelse og drift av teknisk infrastruktur
for sky plattform (Platform as a service)
Behandling av e-postkommunikasjon mellom
Bosch og søkeren

Levering, drift og kontinuerlig utvikling av en
CV-analyse

Behandling av personopplysninger fra video
intervjuer/utvalgsprosess

Opplysninger til mottakere utenfor det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet
Vi deler kun dine personopplysninger til tjenesteleverandører eller konsernselskaper i det
Europeiske økonomiske området (EØS), hvis EU-Kommisjonen har bekreftet at det aktuelle
tredjelandet har tilstrekkelig nivå med datasikkerhet eller hvis annen relevant datasikkerhet
garanteres (for eksempel bindende selskapsforskrifter om datasikkerhet eller standard EU-kontrakts
klausuler) er på plass.
Ved forespørsel vil vi gi deg en liste over mottakerne i tredjeland og en kopi av de spesifikt avtalte
forskriftene for å sikre et tilstrekkelig nivå av personvern. Kontaktinformasjon for dette formålet kan
sees i overnevnte "Kontaktopplysninger for datakontrolleren og personvernansvarlig".

Lagringstid; oppbevaringsperioder
Vi sletter dine personopplysninger så snart de ikke er nødvendig for de ovennevnte formålene, eller
vi ikke lenger har en legitim interesse for å bevare de. Etter at søknadsprosessen er fullført, lagres
dine personlige data ytterligere hvis vi er forpliktet til slik lagring i henhold til nasjonal lov. Videre
kan dine personopplysninger lagres i en periode der det har blitt utstedt et krav mot oss. Hvis du er
medlem i et av våre Bosch søkersamfunn kan du slette profilen din når som helst.
Sikkerhet under databehandling
Vi tar alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et passende nivå av sikkerhet og
beskyttelse av dine personopplysninger, spesielt ved risiko for utilsiktet eller ulovlig destruksjon,
manipulering, tap, endring eller opplysning til eller tilgang til uautoriserte tredjeparter. Vi prøver
stadig å forbedre våre sikkerhetsforanstaltninger for å holde de toppmoderne.
Brukerens rettigheter
Hvis du ønsker å hevde noen av dine rettigheter, vennligst se kontakt delen. Når du kontakter oss,
må du sørge for at du kan indentifiseres individuelt.
Rett til tilgang
Du har rett til å motta informasjon fra oss om behandling av dataene dine. Du kan hevde din rett til
tilgang med hensyn til at noen av dine personlige data blir behandlet av oss.
Rett til endring og sletting
Du kan kreve at vi retter feil data og fyller inn de ufullstendige dataene eller sletter dataene dine.
Gitt at lovbestemte krav er oppfylt. Dette gjelder ikke for dataene som kreves for fakturering eller
regnskapsformål eller som er underlagt lovbestemte oppbevaringsperioder. Hvis tilgang til slike data
ikke er nødvendig, vil behandling av dataene bli begrenset (se nedenfor).
Begrenset behandling
Forutsatt at de lovbestemte kravene er oppfylt, kan du kreve at vi begrenser behandling av dataene
dine.
Innvendinger mot databehandling
Du har når som helst rett til å motsette deg at vi behandler dataene dine. I slike tilfeller vil vi slutte å
behandle dataene dine med mindre vi kan vise at det er – i samsvar med lovbestemmelsene –
overbevisende legitimt grunnlag for å fortsatt behandle som overveier dine interesser.
Innvendinger mot databehandling i tilfelle av "legitim interesse".
Innvendinger mot databehandling i tilfelle av "legitim interesse": Du har også rett til å til enhver tid
protestere mot behandlingen av dataene dine, forutsatt at du lovlig kan kreve en legitim interesse. I
slike tilfeller vil vi slutte å behandle dataene dine, med mindre vi kan demonstrere – i samsvar med
lovbestemte bestemmelser – overbevisende legitim grunn til å fortsette behandlingen som overveier
dine interesser.

Tilbakekalle samtykke
Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, kan du til enhver tid trekke det tilbake
med virkning for fremtiden. Dette skal ikke påvirke lovligheten i behandlingen av dataene dine før
tilbaketrekkingen av samtykke.
Tilbakekalling
Du har også rett til å motta data fra oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og/ eller –
hvis det er teknisk mulig – å kreve overføring av data til en tredjepart.
Rett til å klage til datatilsynet/personvernmyndighet
Du har rett til å sende inn en klage til en personvernmyndighet. Du kan kontakte enten datatilsynet
som er ansvarlig for i ditt land eller den Tyske føderale stat, eller databeskyttelsesmyndigheten som
er ansvarlig for Bosch konsernet.
Data beskyttelsesmyndigheten ansvarlig for Bosch Konsernet er:
Office address:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, Germany
Postal address:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANY
Phone: +49 (0)711/615541-0
Fax: +49 (0)711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

