Personvernerklæring til arbeidssøkere
1. Innledning
Norges vassdrags‐ og energidirektorat er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi
registrerer og behandler om deg på grunnlag av din søknad om stilling hos oss.
Gjennom denne personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi
behandler, hvordan disse opplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i forbindelse med
vår behandling av dine personopplysninger.

2. Personopplysninger vi behandler og formålet med dette
NVE behandler personopplysninger i rekrutteringsprosessen for å kunne foreta en vurdering av dine
kvalifikasjoner. I denne vurderingen skal arbeidsgiver legge vekt på utdanning, erfaring og personlig
egnethet.
I forbindelse med at du søker jobb hos oss vil vi gjennom ansettelsesprosessen behandle en rekke
personopplysninger om deg. Noen av disse opplysningene får vi fra deg, mens andre kommer fra
tredjeparter, se nærmere om dette nedenfor.
I våre systemer registres navn, alder, kjønn, bostedsadresse, e‐postadresse og telefonnummer. Disse
opplysningene får vi av deg.
Vi behandler også opplysninger fra din søknad, CV, vitnemål og attester, samtidig som vi vil innhente
uttalelser fra referanser og gjøre våre egne vurderinger av deg. Noe av denne informasjonen får vi fra
deg, noe innhentes fra referanser og noe er et resultat av våre egne vurderinger.
Formålet med å behandle personopplysningene er å gjennomføre en korrekt og god
ansettelsesprosess, slik at den best kvalifiserte arbeidssøkeren kan få tilbud om stillingen.

3. Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger
Personvernforordningen artikkel 6 bokstav b) gir oss rettslig grunnlag for å behandle
personopplysninger om deg. Dersom det i tilknytning til ansettelsesprosessen behandles særlige
kategorier personopplysninger (sensitive opplysninger) er grunnlaget for dette
personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b).
Hvis du blir ansatt i NVE vil du få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår
personvernerklæring for ansatte.
Hvis du ikke får tilbud om jobb, men det likevel er aktuelt å oppbevare opplysninger om deg etter at
ansettelsesprosessen er gjennomført, vil vi be om ditt samtykke. Samtykke er et behandlingsgrunnlag
etter personvernforordningen artikkel 6 bokstav a). Et eventuelt samtykke vil du når som helst kunne
trekke tilbake.

4. Disse deler vi dine personopplysninger med
Norges vassdrags‐ og energidirektorat benytter bruker Webcruiter som rekrutteringssystem.

Når du søker på ledig stilling i NVE, får NVE tilgang til søknadstekst, kontaktinformasjon, fødselsdato,
CV og eventuelle vedlegg som du gjør tilgjengelig. NVE har ikke tilgang til historikken på ditt eget
område.

5. Hvor i verden behandler vi opplysninger om deg?
All lagring og prosessering av data skjer innenfor EU/EØS:
 Evry – Gjøvik (Norge)
 Microsoft Azure – Amsterdam/Dublin (Nederland/Irland)
Opplysningene er overført til disse landene i samsvar med de krav som EU stiller til en slik overføring.

6. Så lenge lagrer vi dine personopplysninger
Personopplysningene om de søkerne som ikke blir ansatt slettes 12 mnd etter avsluttet
ansettelsesprosess (grunnet klagefrist til Sivilombudsmann), med mindre vi får samtykke til å
oppbevare opplysningene i en lengre periode (se punkt 3). Oppbevaringstiden vil i slike tilfeller
fremgå av samtykket.

7. Dine rettigheter som arbeidssøker
Som arbeidssøker har du etter reglene om personvern flere rettigheter. Her er en oversikt over de
viktigste. Dersom du har spørsmål til noe av dette kan du ta kontakt med NVEs personvernombud, se
kontaktinfo nederst.
Du kan be om informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og du har som
hovedregel rett til innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg. Oppdager du feil i opplysninger
om deg, kan du kreve at disse blir rettet. Du kan også kreve at opplysninger slettes, men dette gjelder
ikke der vi mener det foreligger et rettslig grunnlag for oppbevaring.
Dersom du er uenig i den behandlingen av personopplysninger vi gjør kan du klage til oss og du har
også mulighet til å klage til Datatilsynet. For å få oppklart eventuelle misforståelser, oppfordrer vi deg
til først å ta opp dette med oss gjennom personvernombudet (se kontaktinfo nederst).
Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, skal vi gi deg
tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

8. Kontaktinformasjon
Her er kontaktinformasjon til vårt personvernombud:
Navn: Bente Ågren Høegh
Telefon: 22 95 92 32
E‐postadresse: baah@nve.no

