
 

Sekretesspolicy 

KION GROUP AG uppskattar ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Den här sekretesspolicyn 

innehåller information om hur KION GROUP AG och dess dotterbolag (gemensamt kallade ”KION”) behandlar 

dina personuppgifter när du använder vår ansökningsportal.  

Personuppgifter avser alla typer av uppgifter som relaterar till dig som individ och som kan användas för att 

identifiera dig. I allmänhet är KION-företaget som du ansöker till och KION GROUP AG gemensamt ansvariga 

för behandlingen av dina personuppgifter.  

Vilken information samlar vi in? 
 
Du kan söka efter lediga tjänster på våra karriärsidor utan att uppge några personuppgifter. Observera dock 

att vi använder cookies på vår webbplats för att samla in viss information från våra användare, till exempel hur 

ofta en viss sida öppnas (mer information finns i vår cookiepolicy på Vårt sekretessuttalande | KION GROUP 

AG). 

 

Uppgifter vi behöver inför ansökningsprocessen: 
 
För att skapa en profil eller skicka en ansökan måste du dela dina personuppgifter med oss, till exempel i form 

av: 

 

• Hälsningsfras 

• Titel 

• Förnamn, efternamn  

• Adress (inklusive postnummer)  

• Telefonnummer 

• E-postadress  

• Karriärhistorik  

• Kvalifikationer, inklusive språkkunskaper 

• Grad av funktionshinder 

 

Utöver de uppgifter som du lämnar direkt kan vi också inhämta information om dig från andra källor, t.ex. från 

webbplatser där du frivilligt har publicerat dina personuppgifter (som LinkedIn.com). 

 

I vissa länder måste vi informera dig om den rättsliga grund som låter oss samla in och behandla dina 

personuppgifter. Vi samlar in dina uppgifter för att ingå ett avtal med dig, eller om KION Group AG har ett 

legitimt intresse att göra det i sin egenskap av arbetsgivare. 

 

Data som du lämnar ut till oss 
 
Om du under ansökningsprocessen lämnar ut andra personuppgifter som inte direkt begärs för 

ansökningsprocessen, kommer vi också att behandla sådana uppgifter på basis av vårt legitima intresse för 

rekryteringen. 
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Hur använder vi din personliga information? 
 
Vi använder informationen som tillhandahållits av dig för att genomföra rekryteringsprocessen på KION och 

för analysändamål. Mer specifikt: 

 
–  Vi behandlar dina uppgifter för att bedöma din lämplighet för en position hos oss, inklusive i de 

efterföljande intervjuerna och/eller utvärderingarna. Det här gäller både positionen som du har 

ansökt till och liknande potentiella positioner inom vårt företag. Kopior kommer att bevaras av 

informationen som tillhandahållits av dig och eventuell annan korrespondens för att gå vidare med 

din ansökan och som ett register över våra rekryteringsprocesser (mer information finns under ”Hur 

länge behåller vi dina personuppgifter?”). 

 
– För statistiska ändamål har vi tillåtelse att anonymisera dina uppgifter och använda dem i 

aggregerad form. 

 
– Vi kan också kontakta dig per e-post eller telefon för att diskutera din ansökan.  

 

– Om din ansökan blir godkänd, kommer vi att använda dina personuppgifter för att upprätta ett 
anställningsförhållande och lagra dem i våra system på motsvarande sätt. 

 

Kommer dina personuppgifter att överföras till andra länder och vem är ansvarig för 
databehandlingen?  
 
Om du ansöker till ett arbete på KION kommer dina personuppgifter att behandlas av gemensamt 

personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i GDPR. De är: 

 
▪ KION GROUP AG, med säte i Frankfurt am Main, Tyskland 
▪ det relevanta KION-dotterbolaget vars säte ligger i det land där positionen som du ansöker till är 

baserad. 

 

En lista över personer som ansvarar för behandlingen av personuppgifter och deras individuella 

ansvarsområden hittar du här. 

 

När vi, för att efterleva något av de ovanstående syftena, måste överföra dina personuppgifter till länder som 

har en annorlunda dataskyddsstandard än det land där du är belägen, har vi infört avtalsrelaterade eller 

andra lämpliga skyddsmekanismer för att säkerställa att dina uppgifter skyddas enligt samma standarder 

över hela världen. 
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Vilka delar vi dina uppgifter med? 
 
När vi har anlitat en tjänsteleverantör för att hjälpa oss att täcka en vakans och du har ansökt genom den här 

kanalen, kommer ditt CV och andra detaljer att vidarebefordras till oss av den kontrakterade aktören i det 

aktuella landet. Samtliga dina personuppgifter som vi har erhållit från tjänsteleverantören kommer att 

hanteras i enlighet med denna sekretesspolicy. Information om hur rekryteringskonsulterna hanterar dina 

personuppgifter kan erhållas från den aktuella tjänsteleverantören. 

 

Vi delar också dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som bistår oss med att uppfylla syftena enligt 

ovan. Vi har ingått kontraktsavtal för att säkerställa att de här tjänsteleverantörerna uteslutande behandlar 

personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner och endast för de ovannämnda syftena. På detta sätt 

garanteras en lämplig säkerhetsnivå vid databehandlingen.  

 

Inom KION kommer dina personuppgifter endast att delas med de relevanta personerna inom HR-

avdelningen, deras chefer och, i den mån det krävs, andra relevanta personer från samma Operating Unit 

eller Human Resources. Under vissa omständigheter kan vi åläggas att lämna ut dina uppgifter inom eller 

utanför KION av rättsliga eller tillsynsmässiga skäl eller för riskhanteringsändamål, t.ex. om det begärs av en 

domstol, polisen, något annat brottsbekämpande organ eller en tillsynsmyndighet. 

 

Vilka är mina rättigheter? 
 
Om KION behandlar dina personuppgifter kan du kontakta KION Group AG eller dotterbolaget som du ansöker 

till: 

 
– för att beställa en kopia av de personuppgifter som vi innehar om dig, 

 
– för att informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter eller be oss att korrigera 

personuppgifter som vi innehar om dig,  

 
– i vissa situationer för att begära att personuppgifter som vi innehar om dig ska raderas, blockeras eller 

att behandlingen ska begränsas, eller för att invända mot det specifika sätt på vilket vi använder dina 
personuppgifter, 
 

–  i vissa situationer för att be oss att överföra personuppgifterna som du har tillhandahållit till oss till en 

tredje part; 

 

Du kan också: 

 
– återkalla ditt lämnade samtycke när som helst, i enlighet med tillämplig lag; och  

 
– invända mot användningen av dina personuppgifter när som helst i enlighet med tillämplig lag om vi 

behandlar dina personuppgifter på grundval av ett legitimt intresse eller av allmänt intresse. 
 

För alla förfrågningar som rör denna sekretesspolicy, eller för att utöva dina rättigheter eller framföra ett 

klagomål, kan du kontakta oss på följande adress dataprotection@kiongroup.com. Du kan också kontakta den 

lokala dataskyddsmyndigheten. 

 

mailto:dataprotection@kiongroup.com
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Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
 
KION genomför kontinuerligt lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att på ett 
heltäckande sätt skydda dina personuppgifter mot manipulation, partiell eller total förlust och obehörig åtkomst 
från tredje part. Vi förbättrar våra säkerhetsåtgärder på en fortlöpande basis för att hålla jämna steg med de 
teknologiska framstegen. 

Utöver att säkra våra lokaler och system använder vi också en krypteringsmetod på den här webbplatsen. Det 
innebär att alla personuppgifter som överförs av dig, inklusive dina betalningsdetaljer, kommer att skickas med 
det allmänt accepterade och säkra SSL-protokollet för att förhindra att tredje part missbrukar dina uppgifter. 
SSL är en säker och beprövad standard som bland annat också används för banktjänster på nätet. En sätt att 
fastställa om du använder en säker SSL-anslutning är att kontrollera om låssymbolen i statusfältet på 
webbläsaren visar ett stängt lås och adressfältets URL börjar med ”https”. 

Utan hinder av ovanstående vill vi betona att webbaserade dataöverföringar aldrig kan betraktas som 
fullständigt säkra (t.ex. i form av e-postkorrespondens). Därför kan vi inte heller lämna några absoluta garantier 
avseende skydd av dina uppgifter mot obehörig åtkomst från tredje part. 

Hur länge behåller vi dina personuppgifter? 
 
Om du ansöker till en specifik befattning kommer vi att lagra dina uppgifter tills det inte längre föreligger rättslig 

grund att behålla dem. Det är vanligen fallet när vi inte har några lagstadgade och föreskrivna skyldigheter att 

lagra uppgifterna. Om du har lämnat ditt samtycke till längre lagring har vi rätt att lagra de här uppgifterna 

utöver ovanstående period och så länge som vi har samtycke från dig.  

 

Här kan du kontakta oss:  
 
KION GROUP AG 

Thea-Rasche-Strasse 8 

60549 Frankfurt am Main 

Tyskland 

 

Tel: +49 (0)69 201 100 

E-post: info@kiongroup.com 

Webbplats: www.kiongroup.com 

 
 


