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PERSONVERNERKLÆRING  

– for jobbsøkere til IKEA Norge 
Sist oppdatert: 2018-06-14 

Opprettet av: Siri Berg, IKEA Norge  

 

Takk for at du deler! 

IKEA visjonen er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. 

Det er en stor jobb, og vi i IKEA Norge tar den veldig alvorlig.  

 

Hvem er de mange menneskene? Du er en av dem! Og nå som du ønsker 

å søke jobb hos oss, så vil vi selvsagt gjerne bli bedre kjent med deg. For 

å søke jobb hos oss, er det nødvendig at du oppgir personinformasjon via 

vårt rekrutteringssystem. I denne personvernerklæringen forteller vi deg 

hva vi lagrer og hvordan vi bruker det. Uten din informasjon blir jobben 

vår veldig vanskelig. Så takk for at du deler! Vi håper at vi i retur kan 

skape en bedre hverdag for deg.  

 

1. Hvordan vi respekterer ditt personvern 

Vi i IKEA er opptatt av at du skal være trygg på at vi behandler de 

opplysningene du gir oss på en sikker måte, i henhold til norsk 

personvernlovgivning. Det er IKEA AS, med registrert kontor på 

Nesbruveien 42, 1396 Billingstad som er ansvarlig for behandlingen av din 

personinformasjon. Vi ønsker å være så åpne og transparente som mulig 

om hvordan vi bruker din informasjon. For det første forteller vi deg 

hvilken informasjon vi lagrer og hvorfor. Du kan lese om dette i neste 

avsnitt.  

 

For det andre, får du vite hva vi gjør med din informasjon. Hvem deler vi 

den med? Hva gjør de med den? Det kan du lese om i avsnitt 3.  

 

For det tredje, vi beskytter din informasjon og forteller deg hvor lenge vi 

beholder den. Det kan du lese om I avsnitt 4 og 5.  
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Og til slutt, vi forteller deg om dine valg når det gjelder din 

personinformasjon og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål. Les 

mer om det i avsnitt 6 eller 7. 

 

2. Hvilken informasjon vi lagrer og hva vi bruker den til  

Når du søker jobb gjennom rekrutteringsportalen vår, Kenexa Brassring, 

inngår vi en avtale om at IKEA kan lagre de personopplysningene som du 

oppgir i din profil. Eksempler er fullstendig navn, adresse, epostadresse, 

telefonnummer, og de opplysninger som du oppgir i din jobbsøknad og CV, 

slik som utdannelse, tidligere arbeidserfaring og lignende. Vi bruker 

informasjonen til å vurdere søknaden din, kontakte referanser, verifisere 

opplysningene du har gitt og eventuelt kontakte deg om en stilling.  

 

3. Hvem vi deler informasjonen din med 

Det er kun IKEA ansatte involvert i rekrutteringsprosessen som har tilgang 

til din personinformasjon.  Din informasjon vil kun bli brukt til å vurdere 

din søknad og vil ikke deles med tredjepart for andre formål. Ved behov 

deler vi med utvalgte samarbeidspartnere, for eksempel hvis vi ber deg ta 

en rekrutteringstest. Da trenger vi å bruke e-post adressen din og navnet 

ditt for å kunne gjennomføre testen. Vi sørger for at tredjeparter passer 

godt på din informasjon. 

 

IBM leverer Kenexa Brassring on Cloud, og søknadsinformasjonen din 

lagres hos IBM i Reston, Virginia i USA. Overføring av din 

personinformasjon til USA sikres av standardkontraktsvilkår iht EU’s 

personvernlovgivning.  

4. Hvordan vi tar vare på din personinformasjon 

IKEA bruker flere metoder for å beskytte opplysningene dine, blant annet 

sikre servere, brannmurer og kryptering av søknadsopplysninger og all 

kontakt du har med rekrutteringsportalen via Internett. Vi har rutiner for å 

makulere alle dokumenter etter at rekrutteringsprosessen er ferdigstilt.  

5. Hvor lenge oppbevarer IKEA personopplysningene dine? 

Personopplysningene dine lagres i 1 år etter at din siste oppdatering i 

rekrutteringssystemet. Etter det vil all informasjon slettes, både din profil 

og din søknad på en konkret stilling. Dersom du allerede jobber på IKEA 
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og søker en ny stilling, vil opplysningene lagres i hele din ansettelsestid og 

slettes når du slutter.  

6. Dine rettigheter  

Du har mange rettigheter i forhold til din personinformasjon, som rett til 

innsyn, retting og sletting. Du kan når som helst gå inn i systemet og 

endre informasjon du mener er feil. Det er viktig at vi har rett informasjon 

om deg. Hvis du ønsker en kopi av din personinformasjon, eller hvis du 

ikke fikk jobben du søkte på og ønsker å slette informasjonen om deg med 

en gang, kan du gjøre det ved å kontakte oss.  

7. Kontakt oss 

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring, håndtering av dine 

personopplysninger eller vil benytte deg av en av dine rettigheter, 

vennligst kontakt oss på:  

 
dataprivacy.erecruitment@ikea.com 
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