
 

INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR 

ARBEIDSSØKERE INNEN SKISTAR SAMT HELEIDE SELSKAPER INNEN 

SKISTAR-KONSERNET (VERSJON 2022:01) 

Personopplysningsansvarlig  

SkiStar AB (publ)  

780 67 Sälen  

Sverige  

Org.nr: 556093-6949  

Telefon: (+46) 0280-880 50  

E-post: hr.support@skistar.com 

 

SkiStar utfører all håndtering av personopplysninger i samsvar med EUs datavernlovgivning GDPR. SkiStar AB er 

personopplysningsansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi samler inn fra deg. SkiStar Norge AS, org. 

nr. 977 107 520 MVA, er en del av SkiStar-konsernet og behandler opplysningene dine når du er i kontakt med 

en av våre norske destinasjoner. SkiStar AB og SkiStar AS har dermed et felles personopplysningsansvar for visse 

opplysninger vi innhenter om deg når du er i kontakt med en norsk destinasjon, men SkiStar AB har et overordnet 

ansvar for hele konsernets virksomhet og har en dominerende innflytelse over konsernselskapet. SkiStar AB er 

din hovedkontakt, og det er til oss du skal henvende deg om du har spørsmål samt for å utøve rettighetene dine. 

Det som fremgår av dette informasjonsdokumentet, brukes av alle firmaer i SkiStar-konsernet. 

Hvilke personopplysninger vi samler inn om deg  

SkiStar behandler personopplysninger om deg i forbindelse med at du sender inn en søknad til oss og gjennom 

hele rekrutteringsprosessen. 

Kategoriene av personopplysninger SkiStar kan behandle, er: 

• ID-informasjon (f.eks. personnummer, nasjonal ID) 

• Person-/kontaktinformasjon (f.eks. navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse) 

• Personlig informasjon (f.eks. alder, kjønn, sivilstand, fødselsdato, fødested) 

• Psykologisk opplysninger (f.eks. personlighet, karakter) 

• Rekrutteringsinformasjon (f.eks. CV, personlig brev, vurdering) 

• Opplysninger som arbeidssøkeren oppgir (f.eks. svar på valgspørsmål, informasjon i 

korrespondanse via e-post, chat, telefon) 

• Informasjon om domfellelser i straffesaker og overtredelser (f.eks. 

strafferegisterutdrag) 

• Utdannelse/karriere (f.eks. opplæring, faglige kvalifikasjoner, historisk karriere, erfaringer, 

publikasjoner) 

SkiStar samler aldri inn mer informasjon om deg enn nødvendig. Vi samler for eksempel bare inn kriminalregister 

fra jobbsøkere til tjenester som inkluderer håndtering av barn. 

Slik bruker vi personopplysningene dine 

Personopplysningene vi samler om deg, behandles med følgende formål og rettslig grunnlag: 

 

Formålet med behandling Rettslig grunnlag 

• Administrere og administrere 

rekrutteringer, inkl. ressurs- og 

rekrutteringsplanlegging, statistikk samt 

søknads- og rekrutteringsprosedyrer 

• Informasjon for jobbsøkere om SkiStar 

Interesseavveining 

• Administrere kriminalregisterutdrag for 

visse tjenester 

• Administrere og administrere 

rekrutteringer, inkl. ressurs- og 

Rettslig forpliktelse (det finnes lover eller forskrifter 

som gjør at SkiStar må behandle visse 

personopplysninger) 



 

rekrutteringsplanlegging samt søknads- 

og rekrutteringsprosedyrer 
 

Dersom du ikke oppgir personopplysningene dine eller er imot behandling, kan SkiStar ikke oppfylle sine 

kontrakts- og lovforpliktelser overfor deg eller styre arbeidet på en effektiv måte. 

 

Med hensyn til ovenstående formål som SkiStar behandler etter en interesseavveining, har SkiStar følgende 

legitime interesser i å behandle opplysningene: 

• For å imøtekomme SkiStars interesse i å evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester. 

• Å kunne kontakte og informere jobbsøkeren 

• Å være transparente overfor aksjonærer og publikum 
 

SkiStar behandler personopplysningene dine bare for formål som opplysningene er samlet inn for og som 

beskrevet ovenfor. Hvis SkiStar skulle ha behov for å behandle personopplysningene dine til andre formål eller 

til formål som krever ditt samtykke i henhold til personvernlovgivningen, vil SkiStar informere deg om dette 

formålet eller innhente ditt samtykke på forhånd. 

Hvem kan vi dele personopplysningene dine med?  

For å oppfylle hensikten med vår behandling av personopplysningene dine benytter vi en rekke ulike IT-tjenester 

og IT-systemer i virksomheten vår, for eksempel for å håndtere og behandle jobbsøknaden din. Noen systemer 

er installert lokalt hos oss, og det er bare våre ansatte som har tilgang til opplysningene. I disse tilfellene foregår 

det ingen overføringer til tredjepart. Noen systemer er imidlertid sky-løsninger eller er installert hos 

leverandøren, noe som innebærer at vi overfører personopplysninger til leverandøren. I disse tilfellene er 

leverandøren vår personopplysningsassistent og håndterer dataene på våre vegne og i henhold til våre instrukser. 

 

Dine personopplysninger kan også overføres eller deles med SkiStars sentrale HR-funksjoner, intervjuansvarlig 

og leder for stillingen/tjenestene du søker på. Personopplysningene dine kan også deles ut til andre hel- eller 

deleide selskaper innen SkiStar-konsernet for angitte formål. 

Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine 

Personopplysninger som leveres til oss i forbindelse med arbeidssøknaden/rekruttering, lagres i to år fra datoen 

for at rekruttering ikke fører til ansettelse. Dersom rekrutteringen går over i en ansettelse, lagres alle 

søknadsdokumenter så lenge ansettelsen varer og to år etter arbeidsforholdets opphør. 

Dine rettigheter  

Du har rett til:  

• Å få tilgang til personopplysningene dine. Du kan be om en kopi av opplysningene du ønsker og 

bekrefte informasjonen vi har om deg. Det er gratis å be om én kopi.  

• Få korreksjon av feilaktige eller ufullstendige personopplysninger.  

• Få opplysningene dine slettet i visse tilfeller, for eksempel hvis personopplysningene dine ikke lenger er 

nødvendige for det formålet de ble samlet inn til.  

• Få begrensning av behandling av personopplysningene dine i enkelte tilfeller – for eksempel hvis du har 

gjort innvendinger mot behandling av personopplysningene dine, som gjøres etter interesseavveining – 

mens kontrollen gjøres om hvorvidt våre årsaker veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og 

friheter.  

• Få ut og overføre personopplysninger til en annen ansvarlig for personopplysninger i enkelte tilfeller 

(dataportabilitet).  

 

Du kan kontakte vår sikkerhetsansvarlige (kontaktopplysninger ovenfor) med eventuelle spørsmål om 

håndteringen av dine personopplysninger og rettigheter. Ved forespørsel om tilgang til opplysningene dine kan 

du sende en e-post til personuppgifter@skistar.com, da vi har spesiell saksbehandling for slike forespørsler. 

Innvending mot behandling  

Du har rett til å innvende mot behandling av personopplysningene dine basert på en interesseavveining. Fortsatt 

behandling av personopplysningene dine forutsetter et slikt tilfelle at vi kan vise tvingende legitime årsaker som 

veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller om det skjer for å sikre, utøve eller forsvare rettslige 

krav.  



 

Klage  

Ta kontakt med din kontaktperson hos SkiStar eller vår sikkerhetsansvarlige dersom du har klager angående 

SkiStars behandling av personopplysninger. Du har også rett til å sende inn en klage til personvernmyndigheten 

eller en annen kompetent tilsynsmyndighet i EU. 

 


