Persondatapolitik
Vi i KION GROUP AG glæder os over din interesse for vores virksomhed og vores produkter. Denne
persondatapolitik informerer dig om, hvordan KION GROUP AG og dens datterselskaber (samlet omtalt som
’KION’) behandler dine persondata, når du bruger vores ansøgningsportal.
Persondata refererer til alle data, der er relateret til dig som person, og som kan bruges til at identificere dig.
Overordnet har den KION-virksomhed, du ansøger hos, og KION GROUP AG et fælles ansvar for
behandlingen af dine persondata.

Hvilken information indhenter vi?
Du kan søge ledige jobs på vores karriereside uden at angive personlige oplysninger. Bemærk dog venligst,
at vi bruger cookies på vores website til at indsamle visse data fra vores brugere, som for eksempel hvor ofte
en bestemt side besøges (se venligst vores cookie-politik på Vores databeskyttelsespolitik | KION GROUP AG
for at få yderligere information).

Oplysninger, som vi skal bruge ved ansøgningsprocessen:
For at skabe en profil eller sende en ansøgning, skal du dele persondata med os, blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Civilstatus (Hr./Fru)
Titel
Fornavn, efternavn
Adresse (inklusive postnummer)
Telefonnummer/-numre
E-mailadresse
Karriereoplysninger
Kvalifikationer, herunder talte sprog
Grad af uarbejdsdygtighed

Udover de oplysninger, som du umiddelbart giver os, kan vi også indhente information om dig fra andre kilder,
for eksempel fra websites, hvor du frivilligt har publiceret personlige oplysninger (såsom Linkedin.com).
I visse lande har vi pligt til at informere dig om det juridiske grundlag, der tillader os at indsamle og behandle
dine persondata. Vi indsamler dine data for at kunne indgå en kontrakt med dig, eller fordi KION Group AG
har en legitim interesse i at gøre dette som arbejdsgiver.

Data, som du oplyser til os
Hvis du i løbet af ansøgningsprocessen oplyser andre persondata til os, som vi ikke direkte har opfordret dig
til at oplyse under ansøgningsprocessen, vil vi også bruge disse oplysninger, hvis de er af legitim interesse for
vores rekruttering.
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Hvordan bruger vi dine personoplysninger?
Vi bruger de oplysninger, du har givet os, til at gennemføre rekrutteringsprocessen hos KION og til analytiske
formål. Mere specifikt:

-

Vi behandler dine data for at bedømme din egnethed til en stilling hos os, dette inkluderer efterfølgende
interviews og/eller bedømmelser. Dette gælder både for stillingen, du har søgt, og for lignende
potentielle stillinger i vores virksomhed. Vi gemmer kopier af de oplysninger, du har givet os, og af al
anden korrespondance for at komme videre med din ansøgning og som en protokol over vores
rekrutteringsproces (du kan finde mere information under ‘Hvor længe opbevarer vi dine
persondata?’).

-

Vi har ret til at anonymisere dine data og bruge dem til statistiske formål, hvis det ikke er muligt at
identificere enkeltpersoner.

-

Det kan også ske, at vi kontakter dig via e-mail eller telefon for at diskutere din ansøgning.

-

Hvis din ansøgning fører til ansættelse, vil vi bruge dine persondata til at oprette en ansættelsesaftale,
og vi vil gemme disse data i vores systemer.

Vil dine persondata blive videregivet til andre lande, og hvem er ansvarlig for behandlingen
af data?
Hvis du ansøger om et job hos KION, vil dine persondata i overensstemmelse med Art. 26 GDPR blive
behandlet af fælles dataansvarlige. Disse omfatter:
•
•

KION GROUP AG med sæde i Frankfurt am Main, Tyskland
Det aktuelle KION-datterselskab, der har sæde i det land, hvor den søgte stilling har base.

En liste over de personer, der har ansvaret for behandlingen af persondata, og deres individuelle
ansvarsområder, finder du her.
Hvis det for at opfylde de ovenstående formål er nødvendigt at videregive dine persondata til lande med en
anden databeskyttelseslovgivning end det land, hvor du befinder dig, har vi sørget for kontraktmæssige eller
andre sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine data beskyttes efter de samme standarder i hele verden.

Hvem deler vi dine data med?
I de tilfælde, hvor vi har ansat en serviceudbyder til at hjælpe os med at ansætte nyt personale, og du har
sendt din ansøgning via denne kanal, vil dit resume og andre detaljer blive videresendt til det
rekrutteringsbureau, som vi benytter i det land, hvor du ansøger. Alle dine persondata, som vi har modtaget
fra serviceudbyderen, vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Information om,
hvordan rekrutteringsbureauet behandler dine persondata, kan indhentes fra den pågældende
serviceudbyder.
Vi deler også dine persondata med serviceudbydere, der hjælper os med at opfylde de formål, der er beskrevet
i det ovenstående. Disse serviceudbydere har forpligtet sig kontraktmæssigt til udelukkende at behandle
persondata i overensstemmelse med vores retningslinjer og kun for at opfylde de ovenfor beskrevne formål.
Dette sikrer et passende sikkerhedsniveau i forbindelse med behandling af persondata.
Inden for KION vil dine persondata kun blive delt med personer inden for den relevante HR-afdeling, deres
afdelingsledere og, i den grad det skønnes nødvendigt, med andre relevante personer fra Operating Unit eller
Human Resources. Under visse omstændigheder kan vi være tvunget til at oplyse dine data inden for eller
uden for KION af lovbestemte eller lovgivningsmæssige årsager samt i forbindelse med risikovurdering, for
eksempel hvis dette kræves af en domstol, politiet, en anden lovgivende instans eller udøvende myndighed.
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Hvilke rettigheder har jeg?
Hvis KION behandler dine persondata, kan du kontakte KION Group AG eller det datterselskab, du ansøger
hos …
-

for at bede om en kopi af de persondata, som vi har gemt om dig

-

for at informere os om ændringer i dine persondata eller bede os om at rette i de persondata, vi har
om dig

-

for i visse situationer at bede om, at de persondata vi har gemt, bliver slettet, blokeret eller at
behandlingen af dem begrænses, eller for at modsætte dig den måde, vi bruger dine persondata

-

for i visse situationer at bede os om at videregive de persondata, du har givet os, til en tredjepart.

Du kan også til enhver tid …
-

trække din tilladelse tilbage i overensstemmelse med den gældende lovgivning

-

modsætte dig anvendelse af dine persondata i overensstemmelse med den gældende lovgivning, hvis
vi behandler dine persondata på grundlag af legitime eller offentlige interesser.

Ved alle henvendelser vedrørende denne persondatapolitik, udøvelse af dine rettigheder eller klager bedes
du venligst kontakte os på den følgende adresse: dataprotection@kiongroup.com. Du kan også kontakte den
lokale databeskyttelsesinstans.

Hvordan beskytter vi dine persondata?
KION implementerer løbende passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsmæssige tiltag for at yde en
omfattende beskyttelse af dine persondata mod manipulation, utilsigtet fuldstændig eller delvis sletning og
tredjeparters uautoriserede adgang. Vi forbedrer vores sikkerhedsforanstaltninger løbende for at bruge de
seneste teknologiske fremskridt.
Udover at sikre vores lokaliteter og systemer, benytter vi også en krypteringsmetode på dette website. Det
betyder, at alle de persondata, som du videregiver, inklusive betalingsoplysninger, vil blive sendt via den
alment godkendte og sikre SSL (Secure Socket Layer) krypteringsprotokol for at forebygge alle former for
misbrug af dine data af tredje parter. SSL er en sikker, afprøvet og testet standard, der også bruges til andre
formål, som for eksempel bankoverførsler. En af de måder du kan finde ud af, om du bruger en sikker SSLforbindelse, er at tjekke om lås-symbolet i din browser viser en lukket lås, og om URL-adressen i adresselinjen
starter med ’https’.
Til trods for det ovenstående vil vi understrege, at webbaserede dataoverførsler (for eksempel
mailkorrespondance) aldrig kan betragtes som fuldstændigt sikre, og at vi derfor ikke kan give en fuldstændig
garanti vedrørende beskyttelsen af dine data mod tredje parters uautoriserede adgang.
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Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Hvis din ansøgning gælder en bestemt stilling, gemmer vi dine data, indtil der ikke længere er et
lovgivningsmæssigt grundlag for at gemme dem. Dette er sædvanligvis tilfældet, når vi ikke har en lovpligtig
eller lovgivningsmæssig forpligtelse til at opbevare dine data. Hvis du har givet os tilladelse til at opbevare dine
data i længere tid, er vi berettiget til at gemme disse data udover den ovenstående periode, lige så længe vi
har din tilladelse.

Hvordan kan du kontakte os?
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Strasse 8
60549 Frankfurt am Main
Germany
Tlf.: +49 (0)69 201 100
E-mail: info@kiongroup.com
Website: www.kiongroup.com

