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UPPMÄRKSAMMA 

Aptiv som personuppgiftsansvarig har åtagit sig att skydda dina personuppgifters integritet och 
säkerhet. Aptiv Services US (“Aptiv”), ett offentligt företag som är registrerat i Irland med säte vid 
Aptiv, 5 Hannover Quay, Dublin 2, Irland, D02VY79. Denna integritetspolicy gäller när du 
besöker vår karriärsida www.jobs.aptiv.com för rekrytering och ansökningar. 

 

SYFTE  

Aptiv kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att ta emot och bedöma din ansökan 

och bedöma din lämplighet för den/de roller som du har ansökt om. 

 

JURIDISK GRUND 

Aptiv kommer att behandla dina personuppgifter baserat på de juridiska grunderna för att 

utföra ett kontrakt eller vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett kontrakt (artikel 6 

(1)(b) GDPR) för att uppfylla alla juridiska skyldigheter som vi kan ha i olika länder (artikel 

6(1)(c) GDPR), och baserat på legitima intressen som Aptiv kan ha under ansöknings- och 

rekryteringsprocessen (artikel 6(1)(f) GDPR). 

 

Dessutom, om din personliga information innehåller en särskild kategori av uppgifter (som 

listas i GDPR (exempelvis uppgifter som vi kan behöva för att följa 

jämställdhetslagstiftningen)) kommer detta att behandlas i förhållande till 

anställningsskyldigheter och skydd av dina grundläggande rättigheter (artikel 9 (2) (b) i 

GDPR). 

 

LAGRINGSPERIOD 

Aptiv kommer att behålla dina uppgifter under en specificerad och begränsad tid, med hänsyn 

till syftet med behandlingen och legitima intressen (det vill säga den tid som ansöknings-

/rekryteringshantering kräver), och alla juridiska skyldigheter som Aptiv kan krävas att följa. 

Lagringstider kan även variera beroende på om applikationen lyckas eller misslyckas. 

 

 Lagringsschema 

Lagringsschemat tillhandahålles nedan: 

 

Region Lagringsperiod sedan ansökningsdatum 

Amerika: United Stages, Brasilien, Mexiko, 

Honduras 

2 år 

Indien 1 år 

Återstående APAC: Kina, Japan, 

Singapore, Korea, Malaisia 

3 år 

EMEA: Irland, Storbritannien, Polen, 

Tyskland, Sverige, Rumänien, Frankrike, 

Italien, Spanien, Portugal, Österrike, 

Ungern, Nordmakedonien, Serbien, Turkiet, 

Tunisien, Marocko 

18 månader 
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DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Din ansökan kommer att behandlas av lämplig Aptiv Legal Entity som är involverad i ansöknings-
/rekryteringsprocessen. 

För att kunna behandla dina personuppgifter för rekryteringsändamål kan Aptiv även samarbeta 
med eller kräva stöd från pålitliga tredje parter eller tjänsteleverantörer. De behandlar endast dina 
personuppgifter enligt våra instruktioner och omfattas av sekretess. Vi kräver att tredje part 
respekterar säkerheten för dina uppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. 
Tredjeparterna/tjänsteleverantörerna är följande:  

Arbetsdag; Talent Brew; Sterling; Tupu; Broadbean. 

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES).  Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att all 

överföring av din information utanför EES hanteras och skyddas noggrant för att skydda dina 

rättigheter gällande integritet. Vid behov har vi infört lämpliga skyddsåtgärder med våra 

koncernföretag och tredje parter/tjänsteleverantörer för att säkerställa att överföringar av 

personlig information utanför EES är tillräckligt skyddade (exempelvis 

överföringsöverenskommelser mellan företagen som är utformade för att tillhandahålla en 

adekvat nivå av dataskydd; EU standard avtalsklausuler i enlighet med artikel 46(2) i EU's 

allmänna dataskyddsförordning; alla andra överensstämmelsefordon som godkänts av EU 

kommissionen).  

 

DINA RÄTTIGHETER 

Under vissa omständigheter kan du enligt lag utöva följande: 

• Rättighet till information och rättighet till åtkomst: Du kan när som helst begära 
information om hur och vilka personuppgifter som berör dig kommer att användas av oss, i 
vilket syfte uppgifterna kommer att behandlas, varifrån uppgifterna kommer, till vilka 
mottagare uppgifterna kan överföras och hur länge sådana uppgifter kommer att lagras av 
oss. 

• Rättighet till rättelse: Om du tycker att personuppgifter om dig är felaktiga kan du när 
som helst begära rättelse av sådana uppgifter. Om uppgifterna enligt din åsikt är 
ofullständiga kan du även begära att de kompletteras. 

• Rättighet till radering: Om du anser att användningen av dina personuppgifter inte längre 
är nödvändig eller sker utan tillräcklig rättslig grund eller är olaglig av andra skäl kan du 
begära att dessa uppgifter raderas.  

• Rättighet att begränsa bearbetningen: Istället för att radera data kan du även begära en 
begränsning av användningen av data om de används felaktigt. I synnerhet kan du även 
kräva en sådan begränsning av användningen av data om du bestrider riktigheten av 
uppgifterna eller har gjort invändningar mot användningen av uppgifterna. 

• Rättighet till invändning: Om särskilda omständigheter ger dig skäl som gör att din 
personliga information är otillåten kan du invända mot sådan användning av uppgifterna. 

• Rättighet att återkalla: Om uppgifter behandlas på grundval av samtycke har du rättighet 
att när som helst återkalla ditt samtycke.  

• Rättigheter att klaga till en tillsynsmyndighet: Om du anser att dina rättigheter i 
förhållande till personuppgifter om dig har kränkts har du rättighet att lämna in ett klagomål 
till en tillsynsmyndighet. I synnerhet kan du kontakta tillsynsmyndigheten som ansvarar för 
din plats, din arbetsplats eller platsen för misstänkt överträdelse. 
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o Om du upplever problem som Aptiv inte tar upp har du även rättighet att lämna in 
klagomål till dataskyddsmyndigheterna i ditt land. 

• Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande och profilering: 
o Dina uppgifter kommer inte att vara föremål för automatiserat beslut eller profilering 

• Rättighet till dataportabilitet: i vissa fall att skaffa och återanvända dina personuppgifter 
i olika tjänster. 

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka en begäran om integritetsinformation 

via formuläret med följande länk: 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Kontakt 

Om du har frågor, önskemål eller klagomål om hur dina personuppgifter används kan du 
kontakta Aptiv via länken nedan: 

https://www.aptiv.com/contact-us 
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