Integritetsmeddelande för ansökningsprocessen inom Bosch Group
Vi vill ha dig i vårt team.
I detta integritetsmeddelande informeras om hur personuppgifter hanteras i ansökningssystemet
inom Bosch Group. Därutöver informeras om rättigheter gällande integritetsskydd enligt tillämplig
lagstiftning. Personuppgifter är alla uppgifter som kan härledas till en identifierad eller identifierbar
fysisk person, såsom födelsedatum, adress eller fakturauppgifter, och uppgifter som är specifika för
någons identitet.
De personuppgifter du har registrerad i vårt ansökningssystem kommer att behandlas av relevanta
juridiska enheter inom Bosch Group med ändamålet att hantera din ansökan och med syftet att
tillsätta lediga tjänster i ett av företagen inom Bosch Group.
I rekryteringsprocessen inom Bosch Group kan flera medarbetare från våra HR-avdelningar vara
inblandade i tillsättningen av lediga tjänster, tillsammans med rekryterande chefer och om
nödvändigt även medarbetare från respektive avdelning ansvarig för rekryteringen. Eftersom dessa
personer kan tillhöra andra företag inom Bosch Group, innebär detta att dina personuppgifter kan
komma att delas inom Bosch Group över hela världen.
Bosch respekterar din integritet
Att skydda dina personuppgifter och säkerställa säkerheten för all vår affärsinformation är viktiga
frågor för oss. Vi tar alltid hänsyn till dessa frågor i våra affärsprocesser. De personuppgifter som
lagras när du ansöker online behandlas konfidentiellt och strikt i enlighet med relevant lagstiftning.
Dataintegritet och informationssäkerhet är en integrerad del i vår företagspolicy.
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Det företag inom Bosch Group hos vilket du registrerar din ansökan är ansvarig för behandlingen av
dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifterna till Boschs juridiska enheter i Bilaga 1.
Nedan finns kontaktuppgifterna till vår Group Data Privacy Officer, Matthias Goebel,
(Corporate Data Privacy and Information Security):
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
eller
Maila till: DPO@bosch.com
För att ta tillvara dina rättigheter eller för att meddela en personuppgiftsincident använd följande
länk:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Ansöka till tjänster som annonseras på vår lediga tjänster-portal
Det enklaste sättet att ansöka till ett jobb på Bosch är en direkt ansökan till en tjänst som är
annonserad på en av våra portaler för lediga tjänster. Din ansökan kommer att bedömas i enlighet
med våra interna processer.
Ansökningar på papper skrivs in manuellt i ansökningssystemet och kommer sedan antingen
returneras till dig eller förstöras. När ansökan manuellt har förts in i systemet kommer du att få ett email som gör det möjligt för dig att aktivera din ansökan. Om du inte aktiverar din ansökan inom 30
dagar, kommer dina personuppgifter att raderas från vårt ansökningssystem och du kommer att bli
borttagen från urvalsprocessen.
Du har även möjligheten att använda ditt eget personliga nätverk och lämna in din ansökan via en
anställd inom Bosch Group. Ge din meritförteckning till den anställda, som sedan laddar upp den i
ansökningssystemet. Du får sedan ett e-mail som gör det möjligt för dig att aktivera din ansökan. Om
du inte aktiverar din ansökan inom 30 dagar, kommer dina personuppgifter att raderas från vårt
ansökningssystem och du kommer att bli borttagen från urvalsprocessen. Vi kan i systemet se om du
blivit rekommenderad av en Boschanställd. Den anställde i fråga kan se statusen på din ansökan, men
kan inte se några ytterligare detaljer i ansökningsprocessen.
Vi håller dig uppdaterad angående statusen på din ansökning via e-mail. Du är fri att redigera dina
personuppgifter eller återkalla din ansökan när som helst under ansökningsprocessen. För att göra
det, behöver du en SmartRecruiters profil, som du skapar på SmartRecruiters hemsida.
Under ansökningsprocessen, kommer du bli uppdaterad via e-mail om andra lediga tjänster som kan
vara intressanta för dig. Du kan även komma att erbjudas medlemskap i en Bosch-gemenskap för
arbetssökande.
Medlemskap i en gemenskap för arbetssökande till Bosch
Om du blir inbjuden att ansluta dig till en av våra Bosch-gemenskaper för arbetssökande, kan du
publicera dina personuppgifter till alla HR avdelningar inom Bosch Group. Det är helt frivilligt att
ansluta sig till en sådan gemenskap. Om du ansluter dig, blir det möjligt för oss att informera dig om
lediga tjänster samt göra dina personuppgifter tillgängliga för dessa lediga platser. Som en medlem,
har du även en möjlighet att kontakta HR-chefer direkt, och du kommer att få
marknadsföringsinformation angående rekrytering, samt inbjudningar till evenemang. Du kan radera
din profil i gemenskapen när som helst.
Behandlande datakategorier
Följande är huvudkategorier av behandlandet av personliga uppgifter:
-

Grunddata (t.ex. namn, födelsedatum, nationalitet, bostadsort)
Dokument (t.ex. referenser, certifikat, meritförteckningar)
Resekostnader (t.ex. bankkontouppgifter)
Kommunikationsuppgifter (t.ex. e-mailadress, telefonnummer, IT-användar-ID, ljud och
filminspelningar)
Loggdata lagrad vid användning av IT-system

Dessa kan även innehålla specialkategorier av personliga uppgifter så som hälsouppgifter.
Källor till personuppgifter
Som huvudregel är dina personuppgifter insamlade direkt från dig under ansökningsprocessen.

Vid rekrytering till särskilt känsliga tjänster kan en ytterligare kontroll av dina uppgifter och din
bakgrund vara nödvändig. Resultatet av en sådan kontroll kommer att dokumenteras i
ansökningssystemet. Om en bakgrundskontroll är nödvändig, kommer detta tydligt anges i
jobbannonsen. Sådana kontroller utförs enligt lokal tillämplig lagstiftning. Endast noga utvalda
tjänsteleverantörer anlitas vid bakgrundskontroller.
Ansökningsprocessen för vårt Junior Managers Program kan kräva att ljud och videoinspelningar
skickas in. Om sådant behöver skickas in kommer detta tydligt anges i jobbannonsen. Sådana
kontroller utförs enligt lokal tillämplig lagstiftning. Endast noga utvalda tjänsteleverantörer anlitas vid
bakgrundskontroller.
Överföring av data vid rekrytering
Om du blir anställd i företaget kommer dina personuppgifter att överföras från ansökningssystemet
till våra HR-administreringssystem, där de kommer att lagras som medarbetaruppgifter och
behandlas enligt reglerna för sådana.
Syfte med behandling och rättsliga grunder
Vi, och de externa tjänsteleverantörerna vi anlitat, behandlar dina personliga uppgifter i
överenstämmelse med EU:s General Data Privacy Regulation (GDPR), med nationella lagar om
integritetsskydd och andra lämpliga nationella lagar. Dina uppgifter behandlas, särskilt, under
ansökningsprocessen i förberedelse för en anställningsrelation med en legal enhet inom Bosch
Group.
Den huvudsakliga rättsliga grunden för detta ändamål är GDPR Artikel 6 paragraf 1(b) (”behandlingen
är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade (i detta fall ansökande) är part eller för
att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan sådant avtal ingås.”) Andra rättsliga grunder
är:
-

GDPR Artikel 6 paragraf 1(a) (Samtycke): t.ex. för gemenskap för ansökande inom Bosch som
en del av ansökningsprocessen.
GDPR Artikel 6 paragraf 1(f) (Legitima intressen): t.ex. för HR utvärderingar
(bakgrundskontroll, analytisk rapportering)

Särskilda kategorier av uppgifter
Om särskilda kategorier av personuppgifter enligt GDPR Artikel 9 paragraf 1 (t.ex. uppgifter om hälsa)
behandlas, utförs sådan behandling i enlighet med GDPR Artikel 9 paragraf 2(b). Vidare, det kan vara
nödvändigt att bearbeta dessa uppgifter för att bedöma din arbetsförmåga enlighet med GDPR
Artikel 9 paragraf 2(h).
Utlämnande av uppgifter
Bara de personer som är inblandade i ansökningsprocessen (t.ex. linjechef och medarbetare på den
rekryterande avdelningen, HR medarbetare och fackföreningsrepresentanter) har tillgång till dina
personliga uppgifter inom den juridiska enheten inom Bosch Group som du har ansökt till. Vidare,
kan dina ansökningsuppgifter bli utlämnade till andra parter om du anses vara lämplig för en annan
ledig position inom Bosch Group. Du kommer att bli informerad om detta via e-mail och ditt
samtycke är nödvändigt för att aktivera en ny ansökan.

Vi kommer bara att delge dina personliga uppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det är
nödvändigt för din ansökan, om vi eller en tredje part har ett berättigat intresse i detta utlämnande,
eller om du har lämnat ditt samtycke. Du hittar detaljer om de rättsliga grunderna i stycket ” Syfte
med behandling och rättsliga grunder.” Andra legala enheter inom Bosch Group kan även definieras
som en tredje part. Om uppgifter är utlämnade till en tredje part baserat på ett berättigat intresse, så
kommer dessa fall att förklaras i datasekretesspolicy. I vissa fall, använder vi även tjänster från olika
leverantörer för att uppfylla avtalsenliga och eller lagstadgade skyldigheter. Du hittar en lista över
dessa företag och tjänsteleverantörer i sektionen ” Företag och tjänsteleverantörer
(personuppgiftsbiträden).” Dessutom, kan vi delge dina personliga uppgifter till andra mottagare
utanför Bosch Group förutsatt att detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsenliga eller lagstadgade
skyldigheter.
Företag och tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden)
Vi har valt våra tjänsteleverantörer noggrant och kontrollerar dem med jämna mellanrum,
framförallt för att försäkra att de hanterar dina personliga uppgifter med omsorg och lagrar dem
säkert. Vi ålägger alla våra tjänsteleverantörer till att observera sekretess och följa lagstadgade
föreskrifter. Andra legala enheter inom Bosch Group kan även definieras som tjänsteleverantörer.
Följande tabell visar företag och tjänsteleverantörer som vi har en pågående affärsrelation med:
Tjänsteleverantör
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

Typ av behandling
Tillhandahållande och pågående utveckling av molnplattformen (Software as a
Service)
för ovannämnda behandling.
Behandling av personuppgifter som tillhandahålls.

Behandling av personuppgifter från videointervjuer.

Behandling av personuppgifter för bakgrundskontroller

Tillhandahållande och drift av den tekniska infrastrukturen för molnplattformen
(Platform as a Service)
Behandling av e-postkommunikation mellan BOSCH och den sökande

Tillhandahållande, drift och pågående utveckling av en CV-analyseringsapplikation

Behandling av personuppgifter från videointervjuer / urvalsprocess

Utlämning till mottagare utanför European Economic Area
Vi delger bara dina personliga uppgifter till företag, tjänsteleverantörer eller företag inom Bosch
Group som ligger utanför European Economic Area (EEA) om EU kommissionen har bekräftat att det
tredje landet i fråga har en adekvat skyddsnivå dataintegritet eller om andra lämpliga
integritetsgarantier (t.ex. bindande företagsregler för dataintegritet eller EU: s
standardavtalsklausuler) finns på plats.

På förfrågan, kommer vi förse dig med en lista av mottagarna i tredje länder och en kopia av de
särskilda överenskomna bestämmelserna för att säkerställa lämpliga nivåer av dataintegritet.
Kontaktuppgifter till detta syfte hittas ovanför i ” Kontaktuppgifter till dataskyddsombud ”.
Lagringstid
Vi raderar dina personliga uppgifter så snart som de inte längre behövs för de ovan nämnda
anledningarna eller vi inte längre har ett berättigat intresse att lagra uppgifterna. Efter slutförd
ansökningsprocess, sparas dina personliga uppgifter om vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt
nationell lag. Dessutom, kan dina personliga uppgifter bli bevarade under den period som anspråk
kan göras mot oss. Om du är en medlem i en av våra gemenskaper för ansökande inom Bosch, kan du
radera din profil när som helst.
Säkerhet under databehandling
Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa lämpliga nivåer av
säkerhet och för att skydda dina personliga uppgifter, särskilt från risken för oavsiktlig eller olaglig
förstörelse, manipulation, förlust, förändring eller avslöjande till eller tillgång för obehöriga tredje
parter. Vi försöker ständigt att förbättra våra säkerhetsåtgärder och hålla de toppmoderna.

Användarens rättigheter:
Om du önskar att hävda någon av dina rättigheter, vänligen se ” Kontaktuppgifter till
personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud” . När du kontaktar oss, säkerställ att du kan bli
identifierad individuellt.
Rätt till åtkomst:
Du har rätt att få information från oss angående behandlingen av dina uppgifter. Du kan hävda din
rätt till tillgång med avseende vilken som helst av dina personuppgifter som behandlas av oss.
Rätt till rättelse eller radering
Du kan kräva att vi rättar felaktiga uppgifter och kompletterar ofullständiga uppgifter eller att vi
raderar dina uppgifter; förutsatt att de lagstadgade kraven är mötta.
Detta gäller inte för uppgifterna som är nödvändiga för fakturering eller redovisningssyfte eller att
det är med förbehåll för lagstadgade lagringsperioder. Om tillgång till sådana data inte är nödvändig,
kommer bearbetning av data begränsas (se nedan).
Begränsning av behandling:
Förutsatt att de lagstadgade kraven är mötta, kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina
uppgifter.
Invändning mot behandling:
Du är även berättigad att invända när som helst till vår behandling av dina uppgifter. I sådana fall
kommer vi upphöra med behandlingen av dina uppgifter om vi inte kan visa – i enlighet med de
lagstadgade bestämmelserna – övertygande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen som
överväger dina intressen.

Invändning mot databehandling i fall av ”berättigat intressen”:
Du är även berättigad att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter, förutsatt att
du lagligt kan hävda ett berättigat intresse. I sådana fall kommer vi att upphöra bearbetningen av
dina uppgifter, om vi inte kan visa – i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna – övertygande
berättigade skäl för att fortsätta behandlingen som överväger dina intressen.
Återkallande av samtycke:
Om du har försett oss med ditt samtycke för behandling av dina uppgifter, kan du återkalla det när
som helst med effekt för framtiden. Detta ska inte ha någon effekt på lagligheten av vår behandling
av dina uppgifter innan samtycket återkallades.
Dataportabilitet:
Du har aven rätt till att erhålla dina uppgifter på ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsligt
format och/eller – om tekniskt möjligt – kräva överföring av dina uppgifter till en tredje part.
Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet:
Du är berättigad att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan kontakta antingen
tillsynsmyndighet som är ansvarig för din bostadsort eller tillsynsmyndigheten som ansvarar för
Bosch Group.
Tillsynsmyndigheten som ansvarar för Bosch Group är:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Kontorsaddress:
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart, Germany
Postadress:
P.O. Box 10 29 32
70025 Stuttgart
GERMANY
Phone: +49 (0)711/615541-0
Fax: +49 (0)711/615541-15
E-mail: poststelle@Ifdi.bwl.de

