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Sekretesspolicy för kandidater 

Denna sekretesspolicy för kandidater (”Policyn”) beskriver de personliga uppgifter som en del av 

Agilent Group (”Företaget”, ”Agilent”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) tar emot om dig, hur vi behandlar 

dem och dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till dina personuppgifter. Den del av Agilent 

som är din föreslagna arbetsgivare är registeransvarig när det gäller den allmänna 

dataskyddsförordningen, annan tillämplig EU-lagstiftning eller någon relevant lokal lagstiftning 

(”Dataskyddslagstiftningen”). Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet.  

Plats  Föreslagen arbetsgivare  Kontaktuppgifter  

Österrike 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 

  

Frankrike 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 

  

Tyskland  Agilent Technologies 

Deutschland GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Tyskland  

mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com


US-DOCS\100655737.9  6-aug-2018 

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 

  

Nederländerna  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 

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 

  

 

Denna policy beskriver hur vi kommer att behandla eventuella personliga uppgifter som du ger oss 

genom Agilents External Careers Site (”Agilent External Careers Site”) och andra data vi får från dig 

eller tredje parter (såsom referenser) i samband med din jobbansökan. Läs följande noggrant för att 

förstå våra metoder och rutiner gällande dina data och hur vi behandlar dem. Genom att använda vår 

Agilent External Careers Site godkänner du alla rutiner som beskrivs i denna policy. 

Om du har några frågor eller problem med denna policy, kontakta vår Data Protection Officer på: 

E-post: data-protection.officer@agilent.com 
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Telefon: +44 131 452 0725 

Post: 5 Lochside Avenue, Edinburgh EH12 9DJ 

De typer av data vi tar emot och använder 

Vi kommer att ta emot och använda följande information om dig: 

• Information du anger som en del av din ansökan. Du kommer att ge oss information om dig 

genom att använda vår Agilent External Careers Site för att ansöka om ett arbete eller genom 

att kommunicera med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Detta innefattar information 

som du anger när du registrerar dig för och använder Agilent External Careers Site, såsom 

namn, kontaktinformation (hem- eller jobbadress), födelsedatum, yrkeserfarenhet, utbildning, 

ersättning, personnummer och tillstånd att arbeta i det land du söker anställning i, samt annan 

information du väljer att lämna in eller ladda upp till Agilent External Careers Site (t.ex. 

information från ett CV).  

o Känsliga uppgifter du kan ange: Där det är tillåtet enligt lokala lagar kan du välja att 

ange vissa känsliga personliga uppgifter med ditt godkännande, såsom ras eller etniskt 

ursprung, eller om du har ett handikapp, i syfte att övervaka jämställdhet. Om du väljer 

att inte ange dessa uppgifter kommer det inte att påverka din ansökan på något sätt. 

• Information vi samlar in om din användning av portalen. Vi samlar automatiskt in vissa 

uppgifter från dig när du använder vår Agilent External Careers Site, inklusive IP-adress eller 

andra unika enhetsidentifierare, information som samlats in av cookies om din användning av 

Agilent External Careers Site, mobilleverantör (om tillämpligt), tidszonsinställningar, 

operativsystem och plattform och information om din användning av Agilent External Careers 

Site (”Användningsinformation”). 

 

• Information från tredje parter. Vi tar emot information från tredje parter i förhållande till din 

ansökan, såsom referenser, rekryterare och organisationer som tillhandahåller 

bakgrundskontroller (detta inkluderar arbetstillstånd, straffregister, fordonsregister, i den mån 

lagen tillåter).  

Cookies  

Vi använder cookies för att förbättra din användning av Agilent External Careers Site. Cookies är små 

filer som, när de placeras på din enhet, låter oss tillhandahålla vissa funktioner. Agilent External Careers 

Site kommer att detektera och använda din IP-adress eller domännamn för övervakning av intern trafik 

och kapacitet eller för att på annat sätt administrera Agilent External Careers Site.  

Vi använder följande cookies: 

• Absolut nödvändiga cookies. Dessa är cookies som krävs för att driva Agilent External 

Careers Site. De inkluderar, till exempel, cookies som låter dig logga in till säkra områden på 

Agilent External Careers Site. 

• Cookies för analys/prestanda. De låter oss registrera användningsmönster hos våra olika 

användare, t.ex. registrera och räkna antalet användare och se hur besökare rör sig runt Agilent 

External Careers Site när de använder den. Detta hjälper oss förbättra hur Agilent External 

Careers Site fungerar, till exempel genom att se till att användare enkelt hittar vad de letar efter. 

• Funktions-cookies. Dessa används för att känna igen dig när du kommer tillbaka till Agilent 

External Careers Site. Detta låter oss anpassa vårt innehåll till dig, hälsa dig välkommen och 

komma ihåg dina inställningar (till exempel ditt val av språk eller region). 

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
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Om du av någon anledning inte vill använda cookies kan du avaktivera dem genom att ändra 

inställningarna i din webbläsare. Om du gör detta kan det dock påverka din användning av Agilent 

External Careers Site och vi kan inte längre erbjuda dig anpassat innehåll. Om du inte säger nej till 

användandet av cookies kommer vi att se det som ett godkännande av att vi använder dem. För vidare 

information om hur Agilent använder cookies, gå till Sekretesspolicy på Agilent.com. 

Hur vi kommer att använda din information 

Tabellen i Bilaga 1 beskriver hur vi använder din information och den juridiska bas för behandling som 

vi använder för att behandla dina personuppgifter.  

Hur vi delar din information 

Vi delar din information med Agilent Technologies Inc. för de ändamål som beskrivs i Bilaga 1.  

Vi delar även din information med valda mottagare, för de ändamål som beskrivs i Bilaga 1. Dessa 

typer av mottagare innefattar:  

• portalleverantörer, inklusive ADP- och LLC-leverantörer som finns i USA 

• IT-tjänsteleverantörer 

• leverantörer av bakgrundskontroller  

• referenser  

• leverantörer av administrativa tjänster, inklusive Global Administrative Services Center 

(”GASC”) som finns i Malaysia, samt 

• rekryteringsagenturer baserade inom EU. 

Då Agilent är skyldig att göra det enligt lag kommer företaget att lämna ut dina personuppgifter till 

tillsynsmyndigheter, domstolar, polisen eller skattemyndigheter eller statliga myndigheter, eller i 

samband med rättsliga tvister eller som svar på en nödsituation som hotar personer eller egendom, 

när det är nödvändigt för att skydda Agilents juridiska intressen samt när det gäller nationell 

säkerhet/förhindrande eller avslöjande av brott. I enlighet med gällande lag kan det i vissa fall inte 

vara möjligt att meddela dig i förväg om detaljerna i sådana utlämnanden. Agilent kommer i sådana 

fall att göra alla rimliga ansträngningar för att lämna ut så få personuppgifter som möjligt och endast 

vad som är nödvändigt. Alla sådana begäranden ska hänvisas till personalavdelningen och/eller den 

regionala ansvarige för regelefterlevnad som efter eget gottfinnande kan begära bevis på rätten 

och/eller undantaget enligt lagarna om personuppgiftsskydd och identitetsbevis innan någon 

information lämnas ut. 

Var vi lagrar din information 

De personuppgifter vi samlar in från dig kommer att överföras till och lagras/behandlas i USA med 

Agilent US, under den europeiska kommissionens standardkontraktsklausuler för överföring av 

personliga uppgifter till tredje länder, enligt beslut 2004/915/EC och 2010/87/EU. Kontakta 

Data Protection Officer om du vill undersöka de intra-grupps standardkontraktsklausuler som Agilent 

har avtalat. Agilent använder sig av ett antal tredjepartsleverantörer (som anges ovan) som 

tillhandahåller Agilent tjänster. Alla leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EEA måste 

uppfylla standardavtalsklausulerna för överföring av personuppgifter (enligt beslut 2010/87/EU) eller 

ha en certifiering rörande efterlevande av USA:s Department of Commerces EU-US Privacy Shield. Se 

USA:s handelsdepartements Privacy Shield-webbplats för mer information om EU-US Privacy Shield-

avtalet. Kontakta Data Protection Officer om du vill få en kopia av standardkontraktsklausulerna eller 

Privacy Shield-certifieringen som tillämpligt. 

https://www.agilent.com/home/privacy-policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Intra-Group%20Standard%20Contractual%20Clauses
https://www.commerce.gov/page/eu-us-privacy-shield
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Säkerheten av dina personuppgifter 

Tyvärr är det inte helt säkert att överföra information över internet. Även om vi kommer att göra vårt 

bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten av den information som 

överförs via Agilent External Careers Site – all överföring sker på din egen risk. När vi har tagit emot 

din information kommer vi att vidta lämpliga tekniska och organisationella åtgärder för att skydda dina 

personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig användning, åtkomst eller modifiering. 

Dataförvaring 

Dina personuppgifter kommer att förvaras av Agilent i ett år, förutom kandidatdata från USA, Brasilien, 

Kanada, Mexiko och Sydkorea som kommer att förvaras i tre år. 

Din information kommer att förvaras längre om det krävs enligt lag eller ett domstolsbeslut och/eller 

enligt behov för att försvara eller åkalla rättsliga åtgärder. 

 

Att radera dina uppgifter 

När du avaktiverar ditt konto kommer vi fortfarande att förvara din information på Agilent External 

Careers Site. För att radera dina uppgifter, skicka oss ett meddelande på 

data-protection.officer@agilent.com. Vi förbehåller oss rättigheten att förvara dina uppgifter i enlighet 

med den förvaringsperiod som beskrivs ovan.  

Dina rättigheter 

Du har vissa rättigheter gällande de personuppgifter som vi sparar om dig. Några av dessa gäller endast 

under vissa omständigheter, vilket beskrivs mer detaljerat nedan. Vi beskriver även hur man utövar 

dessa rättigheter. Observera att vi kommer att kräva att du verifierar din identitet innan vi besvarar 

någon begäran om att utöva dina rättigheter, genom att du tillhandahåller (i) ditt namn och (ii) giltig 

legitimation (till exempel pass eller körkort). Vi måste svara på en begäran från dig om att utöva dessa 

rättigheter utan onödigt dröjsmål och åtminstone inom en månad (även om detta kan förlängas med 

ytterligare två månader under vissa omständigheter). För att utöva någon av dina rättigheter, fyll i 

följande formulär och skicka in det här. Dessutom kan du komma åt, korrigera och ta bort dina 

personuppgifter från din profil på Agilents External Careers Site.https://www.adp.com/privacy.aspx 

 

• Åtkomst. Du har rätt att veta om vi behandlar dina personuppgifter och om vi gör det, att komma 

åt uppgifter vi har om dig och viss information om hur vi använder dem och vem vi delar dem 

med. 

 

• Flyttbarhet. Du har rätt att ta emot en underuppsättning av de personuppgifter vi samlar in från 

dig i ett strukturerat, normalt och maskinläsbart format och rättighet att begära att vi överför 

dessa personuppgifter till en annan part. Om du vill att vi överför dessa personuppgifter till en 

annan part, säkerställ att du meddelar denna part och observera att vi endast kan göra detta då 

det är tekniskt möjligt. Vi har inget ansvar för säkerheten av dessa personuppgifter eller deras 

behandling när de har tagits emot av en tredje part.  

 

• Obs: Det är möjligt att vi inte kommer att kunna tillhandahålla dig vissa personuppgifter vid en 

begäran om åtkomst eller förflyttning om detta skulle innebära påverkan på en annan persons 

rättigheter (t.ex om tillhandahållande av de uppgifter vi har om dig skulle avslöja information 

om en annan person) eller då ett annat undantag gäller. 

 

• Korrigering. Du har rätt att be oss att korrigera personuppgifter som vi har om dig som är 

felaktiga och att komplettera uppgifter som fattas (du måste inkludera en kompletterande 

deklaration). Då du begär korrigering ska du förklara varför du anser att de personuppgifter 

som vi sparar om dig är felaktiga eller ofullständiga så att vi kan bedöma om en korrigering 

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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krävs. Observera att medan vi bedömer om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller 

ofullständiga kan du utöva din rätt att begränsa vår behandling av tillämpliga data enligt nedan. 

Om vi godkänner att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kommer vi att försöka 

meddela eventuella tredje parter till vilka vi har avslöjat dessa uppgifter, så att även de kan 

korrigera dessa uppgifter. 

 

• Radering. Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig under följande 

förhållanden: 

o om du anser att det inte längre är nödvändigt för oss att förvara de personuppgifter vi 

har om dig, om du till exempel beslutar att du inte längre vill lämna in en ansökan via 

Agilent External Careers Site 

o vi behandlar de personuppgifter som vi sparat om dig baserat på vårt berättigade 

intresse och du invänder mot sådan behandling. beskriv detaljerat ditt resonemang för 

oss så att vi kan bedöma om det finns ett intresse för oss att behålla sådana 

personuppgifter som väger tyngre  

o du inte längre vill att vi använder de personuppgifter som vi har om dig för att skicka 

dig meddelanden om nya anställningar som matchar din profil, eller 

o du anser att de personuppgifter som vi sparat om dig behandlas på något olagligt sätt 

av oss.  

 

Observera även att du kan utöva din rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter 

enligt nedan medan vi bedömer din begäran. Skriv dina skäl så detaljerat som möjligt i din 

begäran för att hjälpa oss att fastställa om du har en giltig grund för radering. Vi behåller 

personuppgifterna om det finns rättsliga grunder för oss att göra det (t.ex. för försvar av rättsliga 

anspråk eller av yttrandefriheten), men vi kommer i så fall att meddela dig om det.  

 

• Begränsning av behandling till endast förvaring. Du har rätt att be oss att sluta behandla de 

personuppgifter vi har om dig, förutom för förvaring, under vissa förhållanden. Observera dock 

att om vi slutar behandla dina personuppgifter kan vi använda dem igen om det finns juridiska 

grunder för oss att göra det enligt dataskyddslagen (t.ex. för att försvara oss mot rättsliga 

åtgärder eller för att skydda någon annan person). Om vi godkänner att sluta behandla dessa 

personuppgifter kommer vi att försöka meddela alla tredje parter för vilka vi har avslöjat 

relevanta personuppgifter, så att de också kan sluta bearbeta dessa uppgifter. Du kan begära att 

vi slutar att bearbeta och endast lagrar de personuppgifter som vi insamlat om dig om: 

o du anser att dina personuppgifter inte är korrekta, under den period det tar oss att 

verifiera om uppgifterna är korrekta 

o vi vill radera personuppgifterna eftersom den behandling vi gör är olaglig, men du vill 

att vi endast ska begränsa användningen av dessa data 

o vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men 

behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 

o du invänder mot vår behandling av de personuppgifter som vi sparat om dig baserat på 

vårt berättigade intresse och du önskar att vi slutar att behandla personuppgifterna 

medan vi avgör om det finns ett intresse för oss att behålla sådana personuppgifter som 

väger tyngre. 

• Invändning. Du har rätt att invända mot vår behandling av data om dig och vi kommer att beakta 

din begäran. Beskriv detaljerat ditt resonemang för oss så att vi kan bedöma om det finns ett 

intresse för oss att fortsätta behandla sådana data som väger tyngre, eller om vi behöver 
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behandla dem i samband med rättsliga åtgärder. Du kan även begära att vi begränsar behandling 

till endast förvaring medan vi beaktar din invändning.  

I händelse av att du vill göra ett klagomål rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, ska du först 

kontakta oss på data-protection.officer@agilent.com och då kommer vi att hantera din begäran. Detta 

kommer inte att påverka din rätt att inlämna ett klagomål till en relevant dataskyddsmyndighet. 

 

Ändringar  

Vi kommer att lägga ut eventuella framtida ändringar av denna policy på denna sida. Kom tillbaka ofta 

för att se eventuella uppdateringar eller ändringar av denna policy.  

Kontakt 

Frågor, kommentarer och förfrågningar gällande denna policy välkomnas och ska riktas till Data 

Protection Officer på följande e-postadress 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


 
US-DOCS\100655737.9  6-aug-2018 

Bilaga 1 

  

Syftena med behandling av kandidaters data  
 

Syftet med användningen Kategorier av personuppgifter som 

behandlas för varje syfte 

Rättslig grund för bearbetning 

Rekryteringsadministration  Kontaktuppgifter (som t.ex. 

bostads- och arbetsadress, 

telefonnummer, e-postadresser), 

CV-information.  

Krävs för att uppfylla Agilents 

juridiska skyldigheter (då 

tillämpligt). 

Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning.  

 

För att identifiera och utvärdera 

kandidater för anställning. 

Identitetsinformation som till 

exempel titel, fullständigt namn, 

medborgarskap, födelsedatum och 

bevis på arbetstillstånd. 

Kontaktuppgifter som t.ex. 

bostads- och arbetsadress, 

telefonnummer, e-postadresser, 

kontaktinformation vid 

nödsituation samt närmaste 

anhörig. 

Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning.  

 

För att utvärdera och validera dina 

kvalifikationer för anställning. 

Data rörande utbildning, 

yrkesutbildning och tidigare 

karriärinformation inklusive 

kvalifikationer, certifieringar, 

referenser eller CV-information. 

Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning. 

 

För att utföra 

bakgrundskontroller inklusive, i 

den mån det är tillåtet enligt 

gällande lag (inklusive kontroll 

av referenser, kvalifikationer, 

kriminalregisterutdrag. 

Identitets- och kontaktinformation 

samt referenser från tidigare 

arbetsgivare eller professionella 

kontakter. 

 

Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning. 

Om du är en framgångsrik 

kandidat, för att skapa en 

anställningsjournal. 

 

Identitetsinformation som namn, 

kön och födelsedatum.  

Kontaktuppgifter som bostads- och 

arbetsadress, telefonnummer, 

e-postadresser.  

Uppgifter om anhöriga och familj 

(som kontaktuppgifter för 

make/maka/partner och/eller barn).  

Data rörande karriärstart och 

utveckling, inklusive 

anställningsdatum, 

anställningskategori och 

heltid- eller deltidsstatus. 

Krävs för Agilents legitima intressen 

för att rekrytera kandidater för 

anställning. 

Krävs för att uppfylla Agilents 

juridiska skyldigheter (då 

tillämpligt). 
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Utbildningsinformation, 

anställningsinformation, kön, 

ersättning, bankuppgifter, 

anställnings-ID, personnummer, 

skattenummer, foto, pass, 

legitimation, religiösa och politiska 

övertygelser, 

fackföreningsmedlemskap, hälsodata 

och information i kriminalregistret. 

 

I den mån det tillåts eller krävs av 

gällande lag, för att utföra 

övervakning av anställningar och 

mångfald. 

Data rörande ras, etniskt ursprung, 

nationalitet eller sexuell läggning 

(endast USA, inte länder inom 

EEA). 

Krävs för att uppfylla Agilents 

juridiska skyldigheter (då 

tillämpligt). 

Samtycke (endast USA)  

För att ge din användarsupport på 

portalen. 

Inloggningsinformation som 

användarnamn och pass. 

Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning. 

 

För att kommunicera med dig. Identitetsinformation som namn.  

Kontaktuppgifter som bostads- och 

arbetsadress, telefonnummer, e-

postadresser.  

Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning. 

Skicka dig meddelanden om nya 

positioner som matchar din 

profil.  

E-postadress.  

 

Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning. 

 

För att förbättra Agilent External 

Careers Site och för att 

säkerställa att innehåll på Agilent 

External Careers Site presenteras 

på det mest effektiva sättet för 

dig och din enhet. 

 

Användningsinformation Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning. 

För att administrera Agilent 

External Careers Site och för 

interna åtgärder, inklusive 

felsökning, dataanalys, testning, 

forskning samt för statistiska och 

utvärderingssyften. 

 

Användningsinformation  Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning. 

För att se till att Agilent External 

Careers Site är säker. 

Användningsinformation Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning. 

För att utveckla Agilent External 

Careers Site och förbättra våra 

rekryteringsprocesser. 

All data som har samlats in från 

personen, dvs. 

identitetsinformation, 

kontaktinformation och data 

rörande karriärutveckling.  

Krävs för Agilents legitima intressen 

för att utvärdera kandidater för 

anställning. 

 


