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Politik om beskyttelse af personoplysninger for kandidater 

Nærværende politik om beskyttelse af personoplysninger for kandidater (“politikken”) oplyser om, 

hvilke personoplysninger en enhed under Agilent-koncernen (“virksomhed”, “Agilent”, “vi”, “os” 

eller “vores”) modtager om dig, hvordan vi behandler dem og dine rettigheder og forpligtelser i 

forbindelse med dine personoplysninger. Agilent-enheden, som er din foreslåede arbejdsgiver, er den 

ddataansvarlige med henblik på den generelle forordning om databeskyttelse, enhver anden EU-lov 

eller enhver relevant lokal lovgivning (“databeskyttelseslove”). Vi er forpligtede til at beskytte og 

respektere dine personoplysninger.  

Sted Foreslået arbejdsgiver Kontaktoplysninger 

Østrig Agilent Technologies 

Osterreich GmbH 

Mooslackengasse 17 

1190 Wien  

job_posting@agilent.com 

 

Belgien  Agilent Technologies Belgium 

N.V./S.A. 

Pegasus Park, De Kleetlaan 5 

Bus 9 

1831 Diegem  

job_posting@agilent.com 

 

Danmark  Agilent Technologies 

Denmark ApS 

Produktionsvej 42 

DK-2600 Glostrup 

job_posting@agilent.com 

 

Finland Agilent Technologies 

Finland Oy 

Hevosenkenkä 3 

02600 Espoo 

job_posting@agilent.com 

 

Frankrig Agilent Technologies 

France SAS 

 

Parc Technopolis / Z.A. 

Courtaboeuf 

3, Avenue du Canada 

CS 90263 

91978 LES ULIS Cedex 

job_posting@agilent.com 

 

Tyskland  Agilent Technologies Sales & 

Services GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Tyskland  

job_posting@agilent.com 

 

Tyskland  Agilent Technologies 

Manufacturing 

GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Tyskland  

job_posting@agilent.com 

 

Tyskland  Agilent Technologies R&D 

and Marketing 

GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Tyskland  

job_posting@agilent.com 
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Tyskland  Agilent Technologies 

Deutschland GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Tyskland  

job_posting@agilent.com 

 

Irland  Agilent Technologies Ireland 

Limited 

Unit 3, Euro Business House 

Little Island 

Co. Cork 

Irland 

job_posting@agilent.com 

 

Italien  Agilent Technologies 

Italia S.p.A 

Via P. Gobetti 2/C 

20063 Cernusco sul 

Naviglio MI  

job_posting@agilent.com 

 

Nederlandene  Agilent Technologies 

Netherlands B.V. 

Laan van Langerhuize 1, toren 

A-8 

1186 DS Amstelveen 

job_posting@agilent.com 

 

Norge Agilent DGG Norway AS Postboks 4814 Nydalen 

N-0422 Oslo 

job_posting@agilent.com 

 

Polen  Agilent Technologies DGG 

Polska Sp. z.o.o. 

ul. Swietojanska 134 

81-404 Gdynia  

job_posting@agilent.com 

 

Spanien  Agilent Technologies 

Spain, S.L. 

Parque Empresarial Alvia Calle 

Jose Echegaray, 

8 - Edificio 3 - Planta 1 28232 

Las Rozas, 

Madrid (Spanien) 

job_posting@agilent.com 

 

Sverige  Agilent Technologies 

Sweden AB 

Kronborgsgrand 1 

Floor 3 

164 46 Kista 

job_posting@agilent.com 

 

Storbritannien  Agilent Technologies LDA UK 

Limited 

Lakeside 5500 

Cheadle Royal Business Park 

Stockport, Cheshire SK8 3GR 

job_posting@agilent.com 

 

 

Nærværende politik fastsætter grundlaget, hvorpå vi behandler alle personoplysninger, som du opgiver 

til os via Agilents websted for eksterne karrierer (“Agilents websted for eksterne karrierer”), og 

andre oplysninger, som vi modtager fra dig eller tredjeparter (fx dommere) i forbindelse med din 

jobansøgning.  Læs følgende nøje, så du forstår vores synspunkter og praksis vedrørende dine 

oplysninger og, hvordan vi behandler dem. Ved at benytte Agilents websted for eksterne karrierer 

accepterer du praksisserne, der er beskrevet i nærværende politik. 
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Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende nærværende politik, bedes du kontakte den 

databeskyttelsesansvarlige på: 

E-mail:  data-protection.officer@agilent.com 

Telefon: +44 131 452 0725 

Post: 5 Lochside Avenue, Edinburgh EH12 9DJ 

Typer af oplysninger, som vi modtager og bruger 

Vi modtager og bruger følgende oplysninger om dig: 

• Oplysninger, som du opgiver som en del af din ansøgning. Du vil opgive oplysninger om 

dig selv ved brug af Agilents websted for eksterne karrierer ved at ansøge om en rolle eller ved 

at kommunikere med os på telefon, via e-mail eller på en anden måde. Dette omfatter 

oplysninger, som du opgiver, når du registrerer dig på og bruger Agilents websted for eksterne 

karrierer, fx dit navn, kontaktoplysninger (fx hjemme- og arbejdsadresse), fødselsdato, 

arbejdserfaring, uddannelsesmæssige kvalifikationer, løn, sygesikringsnummer og 

arbejdstilladelse til landet, som du ansøger om at arbejde i, og alle oplysninger, som du vælger 

at sende på eller overføre til Agilents websted for eksterne karrierer (fx oplysninger i et CV).  

o Følsomme oplysninger, som du kan opgive: Hvor lokal lovgivning tillader det, har 

du mulighed for at opgive visse følsomme personoplysninger med dit samtykke, fx race 

eller etnisk oprindelse, eller hvis du har et handicap, med henblik på at kontrolleres, at 

der gives lige muligheder. Hvis du beslutter ikke at opgive disse oplysninger, 

kompromitteres din ansøgning ikke. 

• Oplysninger, som vi indsamler om din brug af portalen. Vi indsamler automatisk visse 

oplysninger fra dig, når du bruger Agilents websted for eksterne karrierer, herunder IP-adresse 

eller andre entydige enhedsidentifikationer, oplysninger, der indsamles af cookies om din brug 

af Agilents websted for eksterne karrierer, mobiloperatør (hvis relevant), indstilling af tidszone, 

operativsystem og platform samt oplysninger vedrørende din brug af Agilents websted for 

eksterne karrierer (“forbrugsoplysninger”). 

 

• Oplysninger om tredjeparter. Vi modtager oplysninger fra tredjeparter i forbindelse med din 

ansøgning, fx dommere, ansvarlige for rekruttering og organisationer, der udbyder 

baggrundstjek (dette omfatter i det omfang, som det er tilladt ved gældende lov, 

arbejdstilladelse, tjek af kriminalregistre, baggrundstjek af motorkøretøj).  

Cookies  

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse, når du bruger Agilents websted for eksterne karrierer. 

Cookies er små filer, der gemmes på din enhed og gør det muligt for os at levere visse funktioner og 

funktionalitet. Agilents websted for eksterne karrierer registrerer og bruger din IP-adresse eller dit 

domænenavn til overvågning af intern trafik og kapacitet eller på en anden måde til at administrere 

Agilents websted for eksterne karrierer.  

Vi bruger følgende cookies: 

• Strengt nødvendige cookies. Disse er cookies, der kræves til driften af Agilents websted for 

eksterne karrierer. Disse omfatter eksempelvis cookies, der gør det muligt for dig at logge ind 

på sikrede områder af Agilents websted for eksterne karrierer. 

• Cookies til analyse- og resultater. De gør det muligt for os at registrere vores brugeres 

brugsmønstre, fx ved at genkende og tælle antallet af besøgende, og se, hvordan besøgende 

mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://www.bing.com/local?lid=YN1082x258480899&id=YN1082x258480899&q=Agilent+Technologies&name=Agilent+Technologies&cp=55.932746887207~-3.31686592102051&ppois=55.932746887207_-3.31686592102051_Agilent+Technologies&FORM=SNAPST


 
| US-DOCS\100655737.9  6-aug-2018 

bevæger sig rundt på Agilents websted for eksterne karrierer, når de benytter det. Dette hjælper 

os med at forbedre, hvordan Agilents websted for eksterne karrierer fungerer, ved eksempelvis 

at sikre, at brugere nemt kan finde, hvad de leder efter. 

• Cookies til funktionalitet. Disse bruges til at genkende digs, når du vender tilbage til Agilents 

websted for eksterne karrierer. Dette gør det muligt for os at tilpasse vores indhold til dig, hilse 

på dig ved navns nævnelse og huske dine præferencer (fx dit valg af sprog eller område). 

Hvis du af nogen årsag ikke ønsker at drage fordel af cookies, kan du deaktivere dem ved at 

ændre indstillingerne på din browser. Dette kan dog påvirke din nydelse af Agilents websted 

for eksterne karrierer, og vi vil ikke længere kunne tilbyde dig tilpasset indhold. Medmindre 

du fravælger cookies, antager vi, at du giver samtykke til brugen af samme. Læs vores 

politik om beskyttelse af personoplysninger på Agilent.com for yderligere oplysninger om, hvordan 

Agilent anvender cookies. 

Hvordan vi bruger dine oplysninger 

Tabellen i Bilag 1 klarlægger, hvordan vi bruger dine oplysninger, samt retsgrundlaget for behandling, 

som vi benytter til behandling af dine personoplysninger.  

Hvordan vi deler dine oplysninger 

Vi deler dine oplysninger med Agilent Technologies Inc. til de formål, der er fastsat i Bilag 1.  

Vi deler dine oplysninger med udvalgte modtagere til de formål, der er fastsat i Bilag 1. Disse kategorier 

af modtagere omfatter:  

• portaludbydere, herunder udbydere af automatisk bearbejdning af oplysninger (ADP) og 

LLC-udbydere, der befinder sig i USA; 

• udbydere af IT-tjenester; 

• udbydere af baggrundstjek; 

• dommere;  

• udbydere af administrationstjenester, herunder Global Administrative Services Center 

(“GASC”), der befinder sig i Malaysia; og 

• rekrutteringsbureauer, der er baseret i EU. 

Agilent videregiver, når dette påkræves ved lov, dine personoplysninger til myndigheder, domstole, 

politiet eller skatte-/regeringsmyndighederne eller i forbindelse med retssskridt, som svar på 

nødstilfælde, hvor personer eller ejendom er i fare, hvor det er nødvendigt for at beskytte Agilents 

retlige interesser og hvor det er påkrævet for national sikkerhed/forebyggelse eller afsløring af 

kriminalitet. I nogle tilfælde, i overensstemmelse med gældende lov, er det muligvis ikke muligt at 

meddele dig på forhånd om detaljerne af sådanne videregivelser. Agilent foretager sig rimelige 

bestræbelser på i disse tilfælde at videregive så få nødvendige personoplysninger som muligt. Alle 

sådanne anmodninger henvises til HR-afdelingen og/eller det regionale råd for overholdelse, som, 

efter eget skøn, kan anmode om bevis på retten og/eller undtagelsen i henhold til 

databeskyttelseslovene og identitetsbevis, før oplysninger udleveres. 

Hvor vi opbevarer dine oplysninger 

De personoplysninger, som vi indsamler fra dig, overføres til og opbevares/behandles i USA hos 

Agilent US under Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af 

https://www.agilent.com/home/privacy-policy
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personoplysninger til tredjelande i henhold til beslutning 2004/915/EF og 2010/87/EU. Kontakt 

den databeskyttelsesansvarlige, hvis du ønsker at undersøge standardkontraktbestemmelserne indenfor 

koncernen, som Agilent har vedtaget. Agilent anvender flere tredjepartsleverandører 

(som bemærket ovenfor) til levering af tjenester til Agilent. Alle leverandører, som behandler 

personoplysninger uden for EØS, er forpligtet til at overholde standardkontraktbestemmelser til 

overførsel af personoplysninger (i overensstemmelse med beslutning 2010/87/EU) eller 

opfylde kravene i det amerikanske handelsministeriums EU-US Privacy Shield. Yderligere 

oplysninger om EU-US Privacy Shield-principperne findes på det amerikanske handelsministeriums 

Privacy Shield-websted. Kontakt den databeskyttelsesansvarlige, hvis du ønsker at se en kopi af 

standardkontraktbestemmelserne eller Privacy Shield-godkendelsen, hvor det er relevant. 

Sikkerheden af dine personoplysninger 

Overførsel af oplysninger over internettet er desværre ikke helt sikker. Til trods for, at vi gør vores 

bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden for dine oplysninger, 

som overføres via Agilents websted for eksterne karrierer. Enhver overførsel er på egen risiko. Når vi 

har modtaget dine oplysninger, træffer vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at 

beskytte dine personoplysninger mod tab, tyveri og uautoriseret brug, adgang eller ændring. 

Lagring af oplysninger 

Dine personoplysninger lagres af Agilent i ét år, undtagen kandidatoplysninger fra USA, Brasilien, 

Canada, Mexico og Sydkorea, som lagres i 3 år. 

Dine oplysninger tilbageholdes i længere tid, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivning eller ved 

retskendelse, og/eller som det måtte være nødvendigt for at kunne tilrettelægge et forsvar under en 

retssag eller anlægge sag ved domstolene. 

 

Sletning af dine oplysninger 

Når du deaktiverer din konto, opbevarer vi stadig dine oplysninger på Agilents websted for eksterne 

karrierer. For at slette dine oplysninger skal du sende os en mail på 

data-protection.officer@agilent.com. Vi forbeholder os retten til at lagre dine oplysninger i 

overensstemmelse med lagringssperioden, som er fastsat ovenfor.  

Dine rettigheder 

Du har visse rettigheder i forhold til de personoplysninger, vi opbevarer om dig. Nogle af disse gælder 

kun under visse omstændigheder, som er mere detaljeret fastsat nedenfor. Vi fastsætter også, hvordan 

disse rettigheder udøves. Læg mærke til, at vi kræver, at du bekræfter din identitet, før vi besvarer 

anmodninger om udøvelse af dine rettigheder ved at opgive (i) dit navn, og (ii) et gyldigt identitetsbevis 

(fx pas eller kørekort). Vi skal besvare en anmodning fra dig om at udøve disse rettigheder uden 

unødvendig forsinkelse og senest inden for én måned (dog kan dette forlænges med yderligere to 

måneder under visse omstændigheder). For at udøve dine rettigheder skal du udfylde følgende formular 

og indsende den her. Derudover kan du få adgang til, korrigere og fjerne personoplysninger fra 

din profil på Agilents websted for eksterne karrierer.https://www.adp.com/privacy.aspx 

 

• Adgang. Du har ret til at vide, om vi behandler personoplysninger om dig, og i så fald har du 

ret til at få adgang til oplysninger, som vi opbevarer om dig, og visse oplysninger om, hvordan 

vi bruger dem og hvem vi deler dem med. 

 

• Portabilitet. Du har ret til at modtage et undersæt med de personoplysninger, som vi indsamler 

fra dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at 

anmode om at få overført sådanne personoplysninger til en anden part. Hvis du ønsker, at vi 

overfører dine personoplysninger til en anden part, skal du sikre, at du detaljeret redegør denne 

part. Vær opmærksom på, at vi kun kan gøre dette, hvor det teknisk er gennemførligt. Vi er 

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Intra-Group%20Standard%20Contractual%20Clauses
https://www.commerce.gov/page/eu-us-privacy-shield
mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://app.onetrust.com/app/#/webform/08227516-8056-4604-9c45-2f9af0531747
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=2167807&d=External
https://www.adp.com/privacy.aspx
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ikke ansvarlige for sikkerheden af personoplysningerne eller behandling af samme, når de er 

modtaget af tredjeparten.  

 

• Bemærk: Vi kan måske ikke forsyne dig med visse personoplysninger efter en anmodning om 

adgang eller portabilitet, forudsat at det vil interferere med en anden persons rettigheder (fx 

hvis forsyning af personoplysningerne, som vi opbevarer om dig, afslører oplysninger om en 

anden person), eller i tilfælde af, at der gælder en anden undtagelse. 

 

• Korrigering. Du har ret til at pålægge os at korrigere personoplysninger, der er opbevaret om 

dig, som er unøjagtige og indeholder ufuldstændige oplysninger (herunder ved indlevering af 

en supplerende erklæring). Hvis du anmoder om korrigering, skal du detaljeret forklare, hvorfor 

du mener, de oplysninger, vi har om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, så vi kan vurdere, 

om en korrigering er påkrævet.  Bemærk venligst, at mens vi vurderer, om de 

personoplysninger, vi opbevarer om dig, er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du udøve din 

ret til at begrænse vores behandling af de relevante oplysninger som beskrevet ovenfor. Hvis 

vi accepterer, at personoplysningerne er unøjagtige eller ufuldstændige, vil vi forsøge at 

underrette enhver tredjepart, som vi har videregivet de relevante personoplysninger til, således 

de også kan korrigere oplysningerne. 

 

• Sletning. Du kan anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi opbevarer om dig, under 

følgende omstændigheder: 

o du mener, at det ikke længere er nødvendigt for os at opbevare de personoplysninger, 

vi har om dig, hvis du eksempelvis beslutter, at du ikke længere ønsker at indsende en 

ansøgning gennem Agilents websted for eksterne karrierer; 

o vi behandler de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, på baggrund af vores 

legitime interesse, og du gør indsigelse mod sådan behandling. Vi beder dig begrunde 

årsagen, således vi kan vurdere, om der er en afgørende interesse for os i forhold til at 

opbevare sådanne personoplysninger;  

o du ønsker ikke længere, at vi bruger de personoplysninger, vi har om dig, til at sende 

dig meddelelser om nye stillinger, der matcher din profil; eller 

o du mener, at de personoplysninger vi opbevarer om dig, behandles af os på ulovlig vis.  

 

Bemærk desuden, at du kan udøve din ret til at begrænse vores behandling af dine 

personoplysninger, mens vi vurderer din anmodning, som beskrevet nedenfor. Vi beder dig 

opgive så mange oplysninger som muligt vedrørende anmodningen for at hjælpe os med at 

afgøre, om du har en gyldig grund til sletning. Vi opbevarer personoplysningerne, hvis der er 

gyldigt grundlag i henhold til lovgivning for at vi kan gøre dette (fx for at forsvare et retskrav 

eller ytringsfrihed), men vi meddeler dig dette, hvis det er tilfældet.  

 

• Begrænsning af behandling til lagring alene. Under visse omstændigheder har du ret til at 

anmode os om at stoppe behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig, ud over til 

opbevaringsformål. Læg dog mærke til, at hvis vi stopper med at behandle 

personoplysningerne, kan vi bruge dem igen, hvis der er gyldigt grundlag i henhold til 

databeskyttelsesloven for at vi kan gøre dette (fx for at forsvare et retskrav eller for at beskytte 

en anden person). Hvis vi accepterer at stoppe med at behandle personoplysninger, vil vi 

forsøge at underrette enhver tredjepart, som vi har videregivet relevante personoplysninger til, 

således de også kan stoppe med at behandle oplysningerne. Du kan anmode om, at vi stopper 

med at behandle og blot opbevarer de personoplysninger, vi har om dig, hvor: 

o du mener, at personoplysningerne ikke er nøjagtige i den periode, det tager os at 

verificere, om oplysningerne er nøjagtige; 



 
| US-DOCS\100655737.9  6-aug-2018 

o vi ønsker at slette personoplysninger, da den behandling, vi foretager, er ulovlig, mens 

du blot ønsker at begrænse anvendelsen af pågældende oplysninger; 

o vi ikke længere har brug for personoplysninger til behandlingsformålet, men du kræver, 

at vi opbevarer oplysningerne til at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav 

o du har gjort indvendinger mod, at vi behandler personoplysninger, som vi opbevarer 

om dig på grundlag af vores legitime interesse, og du ønsker, at vi stopper med at 

behandle personoplysningerne, mens vi afgør, om vi har en afgørende interesse i at 

bevare sådanne personoplysninger. 

 

• Indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig, og vi 

vil tage din anmodning til efterretning. Vi beder dig begrunde årsagen, så vi kan vurdere, om 

der er en afgørende interesse for os til fortsat at behandle sådanne oplysninger, eller om vi skal 

behandle dem i forbindelse med retskrav. Du må også anmode om, at vi begrænser 

behandlingen til opbevaring alene, mens vi vurderer din indsigelse.  

I tilfælde af, at du ønsker at indgive en klage over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes 

du først kontakte os på data-protection.officer@agilent.com, og vi vil bestræbe os på at behandle din 

anmodning. Dette berører ikke din ret til at indgive en klage til en relevant tilsynsmyndighed for 

databeskyttelse. 

 

Ændringer  

Vi vil underrette om evt. fremtidige ændringer af nærværende politik via denne side. Hold venligst 

skarpt øje med evt. opdateringer eller ændringer af nærværende politik.  

Kontakt 

Du er velkommen til at indsende spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende nærværende 

politik til den databeskyttelsesansvarlige på følgende e-mailadresse data-

protection.officer@agilent.com 

 

.

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Complaint%20-%20Candidate%20Privacy%20Policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Question%20Regarding%20GDPR%20Candidate%20Policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Question%20Regarding%20GDPR%20Candidate%20Policy
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Bilag 1 

  

Formål med behandling af kandidatoplysninger  
 

Formål med anvendelse Kategorier af personoplysninger 

behandlet til hvert formål 

Retsgrundlaget for behandling 

Rekrutteringsadministration  Kontaktoplysninger (fx hjemme- 

og arbejdsadresse, telefonnumre, 

e-mailadresser), CV-oplysninger,  

Nødvendig for Agilents lovmæssige 

forpligtelser (hvor det er relevant). 

Nødvendig for Agilents legitime 

interesse for at vurdere kandidater til 

jobstillinger.  

 

For at identificere og evaluere 

kandidater til jobstillinger. 

Identitetsoplysninger, fx titel, fuldt 

navn, statsborgerskab, fødselsdato 

og arbejdstilladelse. 

Kontaktoplysninger, fx hjemme- 

og arbejdsadresse, telefonnummre, 

e-mailadresser, kontakter ved 

nødstilfælde og oplysninger om 

pårørende. 

Nødvendig for Agilents legitime 

interesse for at vurdere kandidater til 

jobstillinger.  

 

For at bestemme og verificere 

dine ansættelseskvalifikationer. 

Oplysninger med hensyn til 

uddannelse, faglig uddannelse og 

tidligere præstation i 

karriereforløbet, herunder 

kvalifikationer, certificeringer, 

referencer eller CV-oplysninger. 

Nødvendig for Agilents legitime 

interesse for at vurdere kandidater til 

jobstillinger. 

 

For at udføre baggrundstjek, 

herunder i det omfang, det er 

tilladt i henhold til gældende 

lovgivning (herunder tjek af 

referencer, kvalifikationer, 

kriminalregistre. 

Identitets- og kontaktoplysninger 

og referencer fra tidligere 

arbejdsgivere eller professionelle 

kontakter. 

 

Nødvendig for Agilents legitime 

interesser for at vurdere kandidater 

til jobstillinger. 

For at oprette et 

ansættelsesregister, hvis du er en 

udvalgt kandidat. 

 

Identitetsoplysninger, fx navn, køn 

og fødselsdato.  

Kontaktoplysninger, fx hjemme- 

og arbejdsadresse, telefonnumre, 

e-mailadresser.  

Person- og familieoplysninger (fx 

kontaktoplysninger om 

ægtepar/partner og/eller børn).  

Oplysninger med hensyn til 

begyndelse af karriere, herunder 

ansættelsesdato, 

medarbejderkategori og fuld- eller 

deltidsstatus. 

Uddannelsesoplysninger, 

ansættelsesoplysninger, køn, løn, 

Nødvendig for Agilents legtime 

interesser for at ansætte udvalgte 

kandidater til jobstillinger. 

Nødvendig for Agilents lovmæssige 

forpligtelser (hvor det er relevant). 
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oplysninger om bankkonto, 

medarbejder-id, sygesikringsnummer, 

entydig skatteidentifikation, foto, pas, 

id-kort, religion eller tro og politisk 

overbevisning, medlemskab af 

fagforening, helbredsoplysninger og 

straffeoplysninger. 

 

For at udføre kontrol i 

forbindelse med ansættelse og 

diversitet i det omfang, det er 

tilladt eller påkrævet i henhold til 

gældende lovgivning. 

Oplysninger vedrørende race, 

etnisk oprindelse, nationalitet eller 

seksuel orientering (kun USA, men 

ikke EØS-lande) 

Nødvendig for Agilents lovmæssige 

forpligtelser (hvor det er relevant). 

Samtykke (kun USA)  

For at kunne yde dig 

brugersupport til portalen. 

Loginoplysninger, fx brugernavn 

og adgangskode. 

Nødvendig for Agilents legitime 

interesser for at vurdere kandidater 

til jobstillinger. 

 

For at kommunikere med dig. Identitetsoplysninger, fx navn.  

Kontaktoplysninger, fx hjemme- 

og arbejdsadresse, telefonnumre, 

e-mailadresser.  

Nødvendig for Agilents legitime 

interesser for at vurdere kandidater 

til jobstillinger. 

For at sende dig meddelelser om 

nye stillinger, der matcher din 

profil.  

E-mailadresse.  

 

Nødvendig for Agilents legitime 

interesser for at vurdere kandidater 

til jobstillinger. 

 

For at forbedre Agilents websted 

for eksterne karrierer og sikre, at 

indholdet på Agilents websted for 

eksterne karrierer præsenteres for 

dig og på din enhed på den mest 

effektive måde. 

 

Brugsoplysninger Nødvendig for Agilents legitime 

interesser for at vurdere kandidater 

til jobstillinger. 

For at administrere Agilents 

websted for eksterne karrierer og 

til interne operationer, herunder 

fejlfinding, dataanalyse, testning, 

forskning, samt statistik og 

undersøgelsesformål. 

 

Brugsoplysninger  Nødvendig for Agilents legitime 

interesser for at vurdere kandidater 

til jobstillinger. 

For at holde Agilents websted for 

eksterne karrierer sikkert. 

Brugsoplysninger Nødvendig for Agilents legitime 

interesser for at vurdere kandidater 

til jobstillinger. 

For at udvikle Agilents websted 

for eksterne karrierer og forbedre 

vores rekrutteringsprocesser. 

Alle oplysninger, der er indsamlet 

fra den registrerede, dvs. 

identitetsoplysninger, 

kontaktoplysninger og oplysninger 

med hensyn til karriereudvikling.   

Nødvendig for Agilents legitime 

interesser for at vurdere kandidater 

til jobstillinger. 

 


