
 

Personvernerklæring 

KION GROUP AG setter pris på din interesse i oss, og våre produkter. Denne personvernerklæringen gir deg 

informasjon om hvordan KION GROUP AG, og dets underselskaper (heretter kalt «KION») behandler 

personopplysninger når du bruker vår søknadsportal.  

Personopplysningen refererer til data som kan relateres til deg som individ, og som kan brukes til å identifisere 

deg. Generelt sett er KION-selskapet du søker hos og KION GROUP AG begge ansvarlige for behandlingen 

av personopplysningene dine.  

Hvilken informasjon samler vi inn? 
 
Du kan søke etter ledige stillinger på jobbsidene våre uten at du må oppgi persondata. Men vi bruker 

informasjonskapsler (cookies) på nettsiden vår til å samle inn enkelte data fra brukerne våre, som hvor ofte en 

side blir besøkt (for mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler (cookies) i vår 

personvernuttalelse | KION GROUP AG). 

 

Data vi trenger for søknadsprosessen: 
 
For at du skal kunne opprette en profil, eller sende inn en søknad, må du dele personopplysninger med oss, 

og dette kan være: 

 

• Tiltaleform (Hr./Fru) 

• Tittel 

• Fornavn, etternavn  

• Adresse (inkludert postnummer)  

• Telefonnummer 

• E-postadresse  

• Karrierehistorie  

• Kvalifikasjoner, inkludert språk 

• Grad av funksjonsnedsettelse 
 
Vi kan, i tillegg til data som du oppgir direkte, også hente inn informasjon om det fra andre kilder. F.eks. fra 

andre nettsider der du frivillig har publisert personopplysninger (som LinkedIn.com). 

 

I enkelte land er vi lovpålagt å informere deg om det juridiske grunnlaget som gir oss rett til å samle inn og 

behandle personopplysninger. Vi samler inn dataene dine med utgangspunkt i å inngå en kontrakt med deg, 

eller som følge av at KION Group AG har en legitim interesse av dette som arbeidsgiver. 

 

Data som du oppgir til oss 
 
Hvis du, som en del av søknadsprosessen, oppgir andre personopplysninger som ikke er en del av 

søknadsprosessen, vil vi behandle disse opplysningene som en del av vår legitime interesse i forbindelse med 

rekruttering. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/
https://www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/
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Hvordan bruke vi personopplysningene dine? 
 
Vi bruker opplysningene du oppgir til å håndtere rekrutteringsprosessen hos KION; og til analytiske formål. 

mer spesifikt: 

 

-  Vi behandler opplysningene dine for å vurdere hvor egnet du er til en stilling ho oss, inkludert i 

forbindelse med påfølgende intervjuer og/eller andre vurderinger. Dette gjelder både stillingen du har 

søkt på, og tilsvarende stillinger hos oss. Vi vil ivareta kopier av opplysningene du har oppgitt, og 

annen korrespondanse for å behandle søknaden din, og for å logge rekrutteringsprosessene våre (for 

mer informasjon, se «Hvor lenge kommer vi til å lagre personopplysningene dine?»). 

 
- Vi har lov til å anonymisere opplysningene dine, og bruke de i en samlet form til statistiske formål. 

 
- Vi kan også kontakte deg via e-post eller telefon for å diskutere søknaden din.  
 

- Hvis vi ønsker å tilby deg stillingen, vil vi bruke opplysningene til å opprette et ansettelsesforhold, og 
opplysningene vil bli lagret i våre systemet i henhold til dette. 

 

Vil personopplysningene dine bli overført til andre land, og hvem er ansvarlig for 
behandlingen av opplysningene?  
 

Hvis du søker på en stilling hos KION, vil personopplysningene dine bli behandlet av en eller flere 

databehandlingsansvarlige i henhold til art. 26 i personvernforordningen (GDPR). Disse er: 

 
▪ KION GROUP AG, hjemhørende i Frankfurt am Main, Tyskland 
▪ relevant KION datterselskap, hjemhørende i det landet der stillingen du søker på er plassert. 

 

Du finner en liste over de som er ansvarlige for databehandlingen, og deres individuelle ansvarsområder her. 

 
Når det er nødvendig å overføre personopplysningene dine til et land med et personvern som har en annen 

standard enn standarden i det landet du befinne deg i for å oppfylle et av formålene ovenfor, har vi inngått 

kontraktsmessige eller iverksatt andre egnede sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene dine er beskyttet i 

henhold til de samme standardene over hele verden. 

 

Hvem deler vi opplysningene dine med? 
 
I de tilfellene der vi har engasjert en tjenesteleverandør til å hjelpe oss med å fylle en ledig stilling, og du har 

søkt gjennom denne kanalen, vil din CV og andre detaljer bli videresendt, av oss, til det kontraktsfestede 

rekrutteringsbyrået i landet der du søker. Alle de personopplysningene som vi mottar fra tjenesteleverandøren 

vil bli håndtert i henhold til dette personvernerklæringen. Informasjon om hvordan rekrutteringsbyrået 

håndterer dine personopplysninger kan du få fra den aktuelle tjenesteleverandøren. 

 
Vi deler også personopplysningene dine med tjenesteleverandører som hjelper oss med å oppfylle 

målsetningene som er skissert ovenfor. Vi har inngått kontraktsmessige avtaler for å sikre at disse 

tjenesteleverandørene behandler personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun til de 

tidligere nevnte målsetningene. Dette sikrer det rette sikkerhetsnivået på databehandlingen.  

 

Innen KION vil de personlige opplysningene dine kun bli delt med relevante personen innen HR-avdelingen, 

deres ledere, og så langt det er nødvendig, andre relevante personer i driftsenheten eller HR. I enkelte tilfeller 

kan vi bli nødt til å dele personopplysningene dine i eller utenfor KION, for å oppfylle juridiske eller lovpålagte 

plikter, eller i forbindelse med risikohåndtering. F.eks. hvis vi blir pålagt det av retten, politiet, andre 

politimyndigheter eller tilsynsmyndigheter. 

 

https://www.kiongroup.com/KION-Website-Main/Service-and-Technical/Privacy-Statement/Workday-Recruiting/Workday-Recruiting-Joint-Controllers-of-KION-GROUP-AG.pdf
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Hvilke rettigheter har jeg? 
 
Hvis KION behandler personopplysningene dine, kan du kontakte KION Group AG eller datterselskapet du 

søker hos 

 
- for å be om en kopi av personopplysningene som vi har om deg, 

 
- for å informere oss om endringer i personopplysningene dine, eller for å be om at 

personopplysningene vi har blir endret,  

 
- og i enkelte tilfeller be om at de personopplysningene vi har lagret om deg blir slettet, blokkert, at 

behandlingen av de blir begrenset, eller for å klage på måten vi behandler personopplysningene dine, 
 

-  for å, i enkelte tilfeller, be oss overføre de personopplysningene du har oppgitt til oss til tredjepart; 

 

Du kan også 

 
- trekke tilbake tillatelsen du har gitt når du måtte ønske det, i henhold til relevant lovgivning, og  

 
- klage på bruken av personopplysningene dine i henhold til gjeldende lover og regler hvis vi behandler 

personopplysningene dine med begrunnelse i en legitim eller offentlig interesse. 
 

Alle henvendelser relatert til denne personvernerklæringen, for å utøve rettighetene dine eller komme med en 

klage, må rettes til dataprotection@kiongroup.com. Du kan også kontakte datatilsynet. 

 

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 
 
KION implementerer kontinuerlig de egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som er 
nødvendige for å beskytte personopplysningene dine fra manipulering, delvis eller totalt tap av de og 
uautorisert tilgang av tredjepart. Vi forbedrer sikkerhetstiltakene kontinuerlig for å holde oss oppdaterte med 
teknologiske fremskritt. 

I tillegg til sikring av våre anlegg og systemer, bruker vi også krypteringsmetoder på dette nettstedet. Dette 
betyr at alle personopplysninger som overføres av deg, inkludert betalingsinformasjon, vil bli sendt ved hjelp 
av den generelt aksepterte og sikre SSL-protokollen (secure socket layer) for å forhindre misbruk av dataene 
av tredjepart. SSL er en sikker og velprøvd standard som også benyttes til bl.a. nettbaserte banktjenester. Du 
kan se om du bruker en sikker SSL-tilkobling ved å se om låsesymbolet i nettleserens statuslinje er lukket eller 
ikke, og om adressen (URL) i adressefeltet starter med «https». 

Vi ønsker, i tillegg til dette å informere om at nettbasert dataoverføring aldri kan betraktes som helt sikkert 
(f.eks. e-postkorrespondanse), og at vi derfor ikke kan gi noen absolutt garanti når det gjelder beskyttelsen av 
dataene dine mot uautorisert tilgang av tredjepart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dataprotection@kiongroup.com
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Hvor lenge vil vi oppbevarer personopplysningene dine? 
 
Hvis du søker på en spesifikk stilling, vil vi oppbevare personopplysningene dine her fram til det ikke lenger er 

noe juridisk grunnlag for å oppbevare de lengre. Dette er som regel når vi ikke har noen juridiske eller 

organisatoriske forpliktelser til å oppbevare de lengre. Hvis du har gitt oss tillatelse til å oppbevare 

personopplysningene dine lengre, kan vi oppbevare personopplysningene dine lengre enn perioden angitt 

overfor, og så lenge du har gitt oss tillatelse til å oppbevare de.  

 

Hvordan kan du kontakte oss?  
 
KION GROUP AG 
Thea-Rasche-Strasse 8 

60549 Frankfurt am Main 

Tyskland 

 

Tlf.: +49 (0)69 201100 

E-post: info@kiongroup.com 

Nettside: www.kiongroup.com 
 
 


