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MEDDELANDE 

Vi är den ansvariga parten för dina uppgifter i denna rekryteringsprocess.  

Så här kommer vi att använda dina uppgifter 

Vi avser att använda din information i samband med möjliga anställningar.  

Samtycke  

Genom att ansöka ger du ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter i samband med 

anställningar som kan vara aktuella för dig. Vi kommer att använda uppgifterna från din 

ansökan såväl som andra uppgifter som du tillhandahåller under ansökningsprocessen, 

som till exempel meritförteckning eller CV. Vi använder inte dina uppgifter för andra 

ändamål. 

 

Delning och gränsöverskridande överföringar 

Vi kan dela din information med vissa tredje parter som hjälper till vid vår rekrytering, 

inklusive: 

- Andra företag inom Aptiv-organisationen som eventuellt rekryterar: 

- Leverantörer av tjänster som hanterar kandidaters status och kommunikation. Till 

exempel använder vi ett ”uppföljningssystem för sökande” för att hålla reda på 

aktiva ansökningar. Vi kräver att dessa tredje parter endast använder dina 

uppgifter enligt givna instruktioner. 

Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer vi att instruera andra företag inom Aptiv-

organisationen, samt våra tjänsteleverantörer (uppgiftsbehandlare), att radera dina 

uppgifter. 

I samband med bedömningen av din ansökan kan det vara nödvändigt för oss att 

överföra dina uppgifter utanför EU, till exempel till USA. När vi gör detta förlitar vi oss på 

godkända skyddsåtgärder, såsom företagsinterna överföringsavtal, som är utformade 

för att ge tillräckligt uppgiftsskydd. 

 

Bevarande 

Vi kommer att fortsätta att hålla och behandla dina uppgifter så länge som det behövs i 

samband med övervägande av anställningsmöjligheter för dig, och kommer under en 

rimlig tidsperiod att dokumentera efterlevnad av lokala lagar i det land där 

anställningsmöjligheten finns. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst och vi 
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kommer då att radera dina uppgifter, om inte fortsatt bevarande krävs för 

dokumentation i efterlevnadssyfte. 

 

Dina rättigheter 

Beroende på i vilken jurisdiktion du har din hemvist kan du ha ytterligare rättigheter, 

inklusive: 

- Rätten att få tillgång till en kopia av dina uppgifter 

- Rätten att korrigera dina uppgifter om de är felaktiga 

- Rätten att få dina uppgifter raderade (”Rätten att bli bortglömd”)  

- Rätten att tillfälligt begränsa behandlingen av dina uppgifter 

- Rätten att bli informerad om eventuell rättelse eller radering av personuppgifter 

eller begränsning av behandling av dina uppgifter 

- Rätten att få en kopia av dina uppgifter överförd till en annan 

personuppgiftsansvarig 

- Rätten att välja bort direkt marknadsföring  

 

Kontakt 

Om du har frågor, önskemål eller klagomål avseende användandet av dina 

personuppgifter kan du kontakta Aptiv på länken nedan. Om du har problem eller frågor 

som Aptiv inte besvarar har du även rätt att skicka klagomål till dataskyddsmyndigheten 

i ditt land. 

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