
 

 

Personvernerklæring ved søknad om jobb i Evje og Hornnes kommune 
 
Når du søker jobb i Evje og Hornnes kommune må vi behandle personopplysninger om deg.  
 
Formål 
Vi behandler personopplysninger til følgende formål: 
* Rekruttering til ledig stilling i organisasjonen. 
 
Behandlingsgrunnlag 
Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av: 
* Artikkel 6(1) c Rettslig forpliktelse.  
Det følger av Forvaltningsloven, Offentleglova, Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven  
 
Kategorier av registrerte 
Følgende kategorier av registrerte behandles: 
* Arbeidssøkere  
 
Kategorier av personopplysninger 
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg: 
• Personalia (navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, o.l) 
• Søknadstekst 
• CV-Vedlegg (attester, vitnemål, o.l.) 
• Svar på forhåndsdefinerte spørsmål (screeningspørsmål) 
• Intervjunotater (Eventuelt videointervju) 
• Kontaktinformasjon til referanser og notater fra referansesamtaler 
• Vurdering av søker 
• Eventuell testscore/tilgang til testrapporter (frivillig – krever eget samtykke dersom tester blir 

benyttet i rekrutteringen) 
• Eventuell tilgang til bakgrunnssjekk (frivillig – krever eget samtykke dersom bakgrunnssjekk blir 

benyttet i rekrutteringen) 
 
Mottakere 
Vi deler dine personopplysninger med: 
* Det er ingen eksterne mottakere av personopplysningene, med unntak av om eksterne rådgivere/ 
rekrutteringsselskaper bistår i ansettelsesprosessen.   
 
Hvor samler vi dine personopplysninger fra 
Vi samler inn dine personopplysninger fra disse kildene: 
* Den registrerte egne opplysninger * Referanser (etter avtale)  
 
Overføring av personopplysninger til tredjeland 
* Det overføres ikke personopplysninger til andre utenfor egen organisasjon  
 



 

 

 
Lagring av personopplysningene 
Vi lagrer dine personopplysninger slik: 
*Opplysningene i en jobbsøknadsprosess overføres til kommunens saksbehandlings- og arkivsystem, 
Elements. Her lagres saksopplysningene.  
* Ved eventuell ansettelse opprettes det personalmappe med opplysninger fra søknadsprosessen. 
* Selve søknaden m/ vedlegg i Webcruiter slettes (anonymiseres) innen 12 mnd etter ferdigstilt 
søknadsprosess.  
 
Automatiske avgjørelse 
*Vi benytter ikke automatiske avgjørelser i jobbsøkingsprosess. 
 
Behandlingsansvarlig 
Kommunens Administrasjonssjef er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi 
behandler om deg.  

• Frantz Are Nilsen 
E-post: behandlingsansvarlig@e-h.kommune.no 

 
Personvernombud 
Hvis du har spørsmål til vår behandling av dine opplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte vårt 
personvernombud. 

• John A Horve 
E-post: pvo@e-h.kommune.no 

 
 
 
Vennlig hilsen 
Evje og Hornnes kommune  
  



 

 

Generelt – om rettigheter etter personvernlovgivningen 
 

Dine rettigheter 
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@e-h.kommune.no, eller ved å kontakte 
vårt personvernombud. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager. 

Innsyn i egne opplysninger 
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.  

Korrigering av personopplysninger 
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.  

Sletting av personopplysninger 
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.  

Begrensning av behandling av personopplysninger 
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.  

Protestere mot en behandling av personopplysninger 
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en 
interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.  

Dataportabilitet 
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss 
om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.  

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger 
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da 
først kontakt med vårt personvernombud. Du kan også klage over vår behandling av 
personopplysninger.  

 

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no. 

 


	*Vi benytter ikke automatiske avgjørelser i jobbsøkingsprosess.
	Personvernombud

