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PERSONVERNERKLÆRING FOR JOBBSØKERE 
Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som blir behandlet av New Wave Norway 
AS i forbindelse med din jobbsøknad og etterfølgende rekrutteringsprosess. 

Personopplysninger er enhver opplysning relatert til identifisert eller identifiserbar fysisk person. 

I denne personvernerklæringene gir vi deg informasjon om hvordan New Wave Norway AS samler 
inn, bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. 

Behandlingsansvarlig 
New Wave Norway AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Daglig leder er på vegne av 
New Wave Norway AS ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. 

Innsamling av personopplysninger 
Når vi samler inn personopplysninger om deg kan dette gjøres på forskjellige måter. De fleste 
personopplysninger får vi direkte fra deg, men når det er tillatt etter gjeldende lovgivning, kan vi også 
innhente personopplysninger fra andre kilder. 

Eksempler på personopplysninger: 

 identitetsopplysninger som navn, alder, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, bilde 
 kontaktinformasjon som bostedsadresse, epost-adresse og telefonnummer 
 informasjon fra din CV, for eksempel informasjon om utdanning, arbeidserfaring, 

kvalifikasjoner, språkkunnskap 
 informasjon fra ditt søknadsbrev/motivasjonsbrev 
 notater fra intervjuer og kommentarer knyttet til dine kvalifikasjoner 
 testresultater og vurderinger som fremkommer ved eventuelle evne- og personlighetstester 

eller arbeidsprøver/presentasjoner 

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger 
Vi samler inn de personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre en evaluering av din 
søknad, informere om fremdriften i rekrutteringen og innkalle til intervjuer. All behandling av 
personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov, jf. personvernforordningen artikkel 6. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er at det er nødvendig for å inngå 
en eventuell arbeidsavtale med deg, behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 
bokstav b. Ved eventuell bruk at personlighetstester vil vi be deg om samtykke til dette. 

 For visse typer stillinger kan vi innhente ytterligere informasjon som anses som særlige kategorier 
personopplysninger. For å gjøre dette må det være nødvendig for utøvelsen av stillingen og vi vil i 
disse tilfellene be om ditt eksplisitte samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 9 (2) bokstav a. 
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Hvem vi deler opplysningene med 
Det er kun ansatte i New Wave Norway AS og som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen som 
vil ha tilgang til opplysninger om deg. Databehandlere som opptrer på vegne av New Wave Norway 
AS kan også også få tilgang til opplysninger om deg, i den utstrekning det er nødvendig for at de kan 
yte sine tjenester til oss. Dette gjelder for eksempel rekrutteringssystemer og IT-systemer. Vi vil ha 
behandlingsavtale med disse slik at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn 
det vi har avtalt med deg. 

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS 
Det er ikke aktuelt å overføre personopplysningene dine utenfor EU eller EØS.  

Lagring av personopplysninger 
Dine personopplysninger blir oppbevart så lenge det er nødvendig for å oppnå det formål som de ble 
innsamlet for, altså for evalueringen av din jobbsøknad. Når rekrutteringsprosessen er avsluttet blir 
personopplysningene for søkere som ikke blir ansatt slettet, men mindre lov, rettigheter eller 
forpliktelser pålegger lengre lagringstid. 

I noen tilfeller kan det være i din og vår interesse at vi lagrer søknaden din til eventuell fremtidige 
jobbmuligheter. I slike tilfeller innhenter vi samtykke fra deg. I samtykket vil det fremgå for hvor lang 
tid det er snakk om. 

Dine rettigheter 
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. 
Retten til å behandle dine personopplysninger kan du når som helst trekke tilbake. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi behandler personopplysningene dine på en 
uriktig måte. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider. 

Kontaktperson ved spørsmål 
Dersom du har spørsmål til denne personvernerklæringene, eller om personopplysninger som 
behandles om deg, vennligst ta kontakt med Daglig leder Tom Henriksen,  
E-post: tom.henriksen@newwave.no, Telefonnummer: +47 474 63 951. 


