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Personvernerklæring Intu Økonomi AS - Søkere
Behandling av personopplysninger
Intu ved administrerende direktør Vigdis Bjellånes er hovedansvarlig for behandling av dine
opplysninger.
Opplysninger legges inn frivillig av jobbsøker på nettsiden www.intu.no/karriere. Følgende
opplysninger behandles, og under kan du lese formål og lovhjemmel.

Opplysninger gis ikke til tredjeparter, alle opplysninger behandles internt av Intus HR-avdeling.
Mottatte og arkiverte jobbsøknader, sendes fra nettsidens registreringsskjema til HR-leder og
HR-konsulent per e-post, via markedsleder e-postadresse. I en pågående prosess oppbevares
søknaden på e-post i Outlook, men arkiveres etter endt prosess på egen mappe på lokal
harddisk, med begrenset tilgang kun for HR. Jobbsøknader vil bli oppbevart hos Intu Økonomi AS
i 2 år, før de slettes. Dette for å ha potensielt aktuelle kandidater tilgjengelig i forbindelse med
neste rekrutteringsprosess/ bemanningsbehov. Søknadene er kun tilgjengelig for HRavdelingen, men ville kunne utleveres til daglig leder hvis kandidater skal vurderes på nytt.
Ønsker du ikke å bli lagret for fremtidig vurdering, gi beskjed i forbindelse med
søknadsprosessen.
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Rett til innsyn
Som ansatt, jobbsøker eller tidligere ansatt har du rett til å få innsyn i hvilken informasjon Intu har
om deg. Hvis opplysninger som foreligger er feil, kan og bør den ansatte gi beskjed om at dette,
og det vil bli endret av Intu. I tillegg til at de registrerte kan kreve innsyn, har alle som ønsker det
rett til generell informasjon om hvordan Intu benytter personopplysninger generelt. Dette
inkluderer informasjon om hvem som har det daglige ansvaret, formålet med behandling av
personopplysninger, hvilke typer opplysninger som samles inn, hvor de er samlet inn fra og hvem
de vil bli utlevert til.
Hvis en ansatt, en jobbsøker eller en tidligere ansatt ønsker innsyn i den informasjonen Intu sitter
med om den selv, vil det være en behandlingstid på 30 dager. Hvis Intu ikke kan levere innen
denne fristen, skal det redegjøres for i god tid. Informasjonen skal leveres i et tydelig og lesbart
format.
Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om personvern i forbindelse med ditt arbeidsforhold, ta kontakt med
personvernombud Monica Knædal på personvern@intu.no eller 40 07 33 09.

