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 Personvernerklæring for AS Bolaks 

 

Behandlingsansvarlig  
Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer persondata fra 
eksterne (f eks søkere) til AS Bolaks. Slike opplysninger behandles i overenstemmelse med norske og 
EU-rettslige regler (GDPR). Hovedansvarlig for behandling av personalopplysninger er daglig leder.  

 

Personopplysninger  
Personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En 
identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av en 
referanse til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre identifikatorer. For en 
oversikt over kategoriene av personopplysninger som behandles av Bolaks og annen viktig 
informasjon om vår behandling av personopplysninger, vennligst les informasjonen nedenfor. 

Vi avslører aldri opplysninger om deg til andre parter. Tilgang til personlig informasjon er begrenset 
til Bolaks sine ansatte som må ha tilgang for å gjøre jobben sin. Det er stilt samme krav til sikkerhet 
og konfidensialitet hos våre leverandører som hos oss selv gjennom våre databehandleravtaler. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene for Bolaks er samtykke eller 
avtale. Samtykket avgis ved din registrering som søker til stillinger hos AS Bolaks. 

 

Bolaks sin behandling av personopplysninger 
Bolaks samler og bruker kun personopplysninger for å gi deg de tjenestene du etterspør, og for å 
administrere din kontaktoppføring, identifisere deg og kommunisere med deg. Opplysningene 
brukes i forbindelse med vurdering av din søknad på stilling i Bolaks. Opplysningene lagres så lenge 
det er hensiktsmessig etter formålet. Skulle du ikke bli tilbudt stilling i Bolaks vil dine opplysninger bli 
slettet. Dersom du ønsker at vi skal ta vare på din søknad og CV for eventuelle nye ledige stillinger 
må du gi samtykke på dette på mail til oss. 
 
Mottaker av personlig data i utlysningsprosess: 
Dine personopplysninger vil kun bli offentliggjort til interne mottakere i Bolaks i den gjeldende 
ansettelsesprosessen, opplysningene vil ikke bli delt til tredjeparts mottakere. 

Opplysninger om kunder/leverandører: 
I forbindelse med kunde/leverandørforhold er vi pålagt å innhente opplysninger som navn, tlf, epost 
adresse og stillingsinformasjon som kunde/leverandørkontakt. Disse opplysningene benytter vi for å 
behandle ditt kunde/leverandørforhold, gjennom for eksempel å svare på forespørsler, sende tilbud 
og utføre ordre.  

Vi tar vare på de opplysningene du gir oss så lenge vårt kundeforhold består. Du har rett til innsyn, 
retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi også ta vare på data så 
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lenge vi ser det hensiktsmessig ut fra vår legitime interesse for informasjon om vår 
oppdragshistorikk. Dette også for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for 
det. 

Revisjon av personvernerklæring: 
Bolaks kan endre eller oppdatere personvernerklæringen uten varsel. Alle slike endringer trer i kraft 
når de er lagt ut på nettstedet. Det er ditt ansvar å overvåke slike oppdateringer. 
Personvernerklæringen ble sist oppdatert på datoen som ble oppgitt i begynnelsen av denne 
personvernerklæringen. 

 

Kontaktinformasjon:  
Dersom du har spørsmål om bruk av dataene eller personvernerklæringen kan du kontakte vår 
databehandler på bolaks@bolaks.no. 

 

 

 

 

 

 

 

 


