
Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger i Workday for eksterne kandidater 

 

Kære ansøger, 

tak for din interesse i en karriere i vores virksomhed.  Nedenfor har vi beskrevet  vilkår og betingelser for din 

brug af Circle K Career Opportunities Site (denne hjemmeside).  Ved at få adgang til denne hjemmeside, 

oprette en profil og / eller ansøge, accepterer du disse vilkår og betingelser.  Hvis du ikke er enig, bør du forlade 

denne hjemmeside med det samme. 

En henvisning til "CK", "vi", "os" eller "Firmaet" er en reference til Circle K. 

Vi har opdelt vilkårene og betingelserne i fire dele: 

1. Information om Circle K og indholdet og formålet med denne hjemmeside 

2. Beskyttelse af personlige oplysninger og personoplysninger, herunder cookies 

3. Ophavsrettigheder og varemærker 

4. Begrænsninger i brug og ansvarsfraskrivelse 

Hvis du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser, er du velkommen til at kontakte os. 

Del 1.  Circle K og indholdet og formålet med denne hjemmeside 

Circle K er en førende europæisk detailhandler inden for vejtransportbrændstof med over 100 års drift i 

regionen. Virksomheden er et helejet indirekte datterselskab af Alimentation Couche-Tard, Inc (ACT), 

Couche-Tard er førende inden for dagligvarebutik og vejtransport brændstof detailhandel i Skandinavien, 

Irland,  og de baltiske lande, med en betydelig tilstedeværelse i Polen. 

Denne hjemmeside indeholder Circle K's Career Opportunities Site, som bruges til at annoncere ledige stillinger 

i Circle K globalt og til at modtage ansøgninger til disse stillinger. 

Denne hjemmeside styres, drives og administreres af Circle K, og værtsserveren for denne hjemmeside er 

placeret på Workday hosting site i Irland.  

Hjemmesiden kan indeholde links til eksterne websteder eller tredjepartswebsteder. Disse vilkår og betingelser 

gælder ikke for eksterne websteder eller tredjepartswebsteder. Når du besøger sådanne websteder, gør du det 

på egen risiko, og du bør læse vilkårene og betingelserne på sådanne websteder omhyggeligt, før du bruger 

dem. 

Del 2. Beskyttelse af personlige oplysninger, personoplysninger og cookies 

Circle K er den registeransvarlige for alle personoplysninger, der indsamles og behandles på denne 

hjemmeside. 

Vi behandler personoplysninger, der er indsamlet direkte fra dig som bruger. Formålet med denne behandling 

er at modtage og behandle ansøgninger om stillinger i vores virksomhed. Vi vil ikke bruge disse data til andre 

formål, medmindre vi beder om og modtager dit samtykke til at gøre det. Retsgrundlaget for behandlingen er 

kontraktmæssige grunde, da oplysningerne indsamles for potentielt at indgå en ansættelseskontrakt. 

Derudover ønsker vi at bruge sådanne data til at gøre webstedet bedre samt beskytte vores websted og vores 

brugere mod angreb og / eller andre sikkerhedsbrud. Det gør vi ved hjælp af logfiler på webserveren og ved 

hjælp af cookies, der begge er indsamlet fra brugernes webbrowsere. 

Vi bestræber os på at sikre, at vores IT-systemer er sikre, og at dine data er tilstrækkeligt  gemt. Vi behandler 

dine data i it-systemer, der er placeret inden for EU/EØS.   Circle K er en global virksomhed, og  åbne stillinger 



er lagt ud på  Circle K's Career Opportunities Site. Den  stilling, du har udvist en interesse for eller ansøgt om,  
gennemgås lokalt, hvor jobåbningen er placeret. 

Vi vil aldrig sælge data indsamlet om dig, men vi bruger underleverandører til IT-tjenester, der har adgang til 

dine data. Denne adgang er imidlertid udelukkende til de formål, hvortil den blev indsamlet, som beskrevet 

ovenfor. 

Når rekrutteringen til en ledig stilling er gennemført, vil en profil , der er oprettet i systemet , blive opbevaret i 

180 dage. Du kan til enhver tid anmode om, at dine data og din profil slettes ved at kontakte os på  
privacy@circlekeurope.com. Du kan selv opdatere/slette  din  kandidat- og/eller ansøgningsprofil ved at logge 

ind på Workday og navigere til din kandidatprofil og/eller ansøgningshistorik. 

Ved at bruge hjemmesiden forstår og samtykker du til behandling af personoplysninger indsamlet fra dig, af 

logfiler og cookies på de vilkår, der er beskrevet her. 

Data indsamlet og behandlet som led i rekrutteringsprocessen. 

Data indsamles direkte fra dig, så du vil kontrollere, hvilke data du leverer. De data, der er markeret med et "*", 

er obligatoriske for dig at angive, hvis du ønsker at ansøge om en stilling. 

Personoplysninger: Navn*, e-mail*, telefon*, adresse, personligt websted, køn, fødselsdato, foto og yderligere 

kommentarer. Samt tidligere beskæftigelse, uddannelse, projekter, kurser, ledererfaring, certifikater, 

sprogfærdigheder, geografisk mobilitet, kørekort, it-viden eller andre oplysninger, du angiver på dit  CV. 

Yderligere filer: CV i filformat*, følgebrev, motiverende brev, alle andre vedhæftede filer, du kan tilføje og 

indsende. 

Rekrutteringsprocesgenererede data:  Kompetencevurderinger,  kandidatuddannelse, kandidat ranking, 

kommentarer fra interviewere. 

Tredjeparts vurderingsværktøjer:  Vi kan bruge tredjeparts vurderingsleverandører til at teste kandidaterne før 

ansættelse som en del af vores rekrutteringsproces. Disse tredjepartsleverandører kan modtage nogle 

grundlæggende kandidatoplysninger såsom navn, e-mail, telefonnummer for at invitere kandidaten til 

vurderinger og for at opbygge udviklingsplaner i tilfælde af, at kandidaten er ansat. Resultatet af vurderingerne 

overføres tilbage til Circle K til intern behandling.  

Som en del af rekrutteringsprocessen kan vi engagere AI-analyser til kandidatevaluering. Sådanne AI-analyser 

vil kun blive brugt, hvis kandidaten har givet sit samtykke. 

Hvad er weblogs? 

Weblogs er optegnelser over den anmodning, din browser gør til webserveren.  En post i en log vil typisk 

indeholde oplysninger om, hvilken browser du bruger, hvilket operativsystem du bruger, hvilken IP-adresse 

anmodningen kommer fra, og hvilke oplysninger du anmoder om (for eksempel denne side), ledsaget af tid og 

dato. 

Vi bruger kun oplysningerne i weblog til analytiske formål og til at sikre webserver og hjemmesiden.  Logfilerne 

er holdt for [?? dage], før den slettes. 

Hvad er "cookies"? 

Cookies er små tekstfiler, der gemmes af webbrowseren (f.eks.  MS Edge,  Google Chrome, Firefox eller Safari) 

på din computer eller mobiltelefon. De tillader websteder at gemme sådanne ting som brugerpræferencer. Du 

kan tænke på cookies som en "hukommelse" til hjemmesiden, så den kan genkende en bruger og reagere 

korrekt. 

Hvordan slår jeg cookies fra? 

mailto:privacy@circlekeurope.com
mailto:privacy@circlekeurope.com


Det er normalt muligt at stoppe din browser i forhold til acceptere cookies, eller at stoppe den i forhold til at 

acceptere cookies fra en bestemt hjemmeside. Alle moderne browsere giver dig mulighed for at ændre dine 

cookieindstillinger. Disse indstillinger findes typisk i menuen 'indstillinger' eller 'præferencer' i din browser. For 

at forstå disse indstillinger kan du bruge indstillingen 'Hjælp' i din browser for at få flere oplysninger. 

Del 3. Ophavsrettigheder og varemærker 

Alt indhold på denne hjemmeside, herunder tekst, design, layout, grafik, fotos, format og andre elementer på 

hjemmesiden er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Medmindre andet er angivet her, må du ikke ændre, kopiere, reproducere, genudgive, uploade, sende, 

overføre eller distribuere på nogen måde materiale fra denne hjemmeside, herunder kode og/eller software. 

Du må ikke downloade materiale fra denne hjemmeside, heller ikke til personlig, ikke-kommerciel brug, bortset 

fra din egen profil, applikationer du har sendt og/eller stillingsbeskrivelser, der er blevet stillet til rådighed. 

Del 4 4. Begrænsninger i brug, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning 

Denne hjemmeside og indholdet heri leveres for at annoncere ledige stillinger i Circle K og for at modtage 

ansøgninger til disse stillinger.  Du kan kun få adgang til denne hjemmeside til disse formål (få adgang til ledige 

stillinger og/ eller ansøge om dem). 

Circle K påtager sig intet ansvar for oplysninger, der kan være utilstrækkelige eller forkerte, selvom vi altid 

sigter mod opdaterede oplysninger.  Dette omfatter eksistensen som sådan af annoncerede stillinger eller 

detaljer om sådanne. 

Indholdet af hjemmesiden leveres på "som det er og forefindes" og "som tilgængeligt". Circle K garanterer 

hverken, at hjemmesiden vil være uafbrudt eller fejlfri. Circle K forbeholder sig ret til til enhver tid at revidere 

hjemmesiden eller trække adgangen til hjemmesiden eller dele heraf tilbage. 

Ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, garantier 

for titel eller ikke-krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, er lavet i forhold til 

tilgængeligheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette websted. Circle K garanterer ikke 

nøjagtigheden eller fuldstændigheden af materialerne eller pålideligheden af råd, meninger, udtalelser eller 

andre oplysninger, der vises eller distribueres via webstedet. Du anerkender, at enhver afhængighed af en 

sådan udtalelse, rådgivning, erklæring, notat eller information skal være på egen risiko. Circle K forbeholder sig 

ret til efter eget skøn at rette eventuelle fejl eller udeladelser i nogen del af webstedet. Circle K kan foretage 

andre ændringer af webstedet, materialerne og de produkter, programmer, tjenester eller priser (hvis nogen), 

der er beskrevet på webstedet til enhver tid uden varsel. 

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, så ovenstående udelukkelser gælder 

muligvis ikke for dig. I så fald vil Circle K's ansvar være begrænset i videst muligt omfang efter lov. 

Du accepterer, at Circle K, herunder dets associerede selskaber og relaterede virksomheder, kunder, partnere 

og deres respektive medarbejdere, officers, direktører, contractors, vendors, suppliers, licensgivere, 

erhververe, efterfølgere, forsikringsselskaber og agenter, ikke er ansvarlige i nogen henseende for nogen 

direkte, indirekte, tilfældige, særlige eller følgeskader, tabt fortjeneste eller for forretningsafbrydelse som følge 

af din adgang til eller brug af eller manglende evne til at få adgang til eller bruge dette websted eller et 

tilknyttet websted , selv om Circle K udtrykkeligt er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. 

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde harmløse Circle K og dets associerede selskaber og 

relaterede virksomheder, dets kunder og joint venture-partnere, og deres respektive medarbejdere, officers, 

direktører, entreprenører, leverandører, erhververe, agenter og efterfølgere for eventuelle omkostninger, krav, 

skader, tab eller andre forpligtelser som følge af din adgang til eller brug af webstedet i strid med disse vilkår 

eller i strid med loven. 



Vi forsøger at holde oplysningerne på denne hjemmeside opdateret, men det er måske ikke altid tilfældet.  Vi 

kan ikke påtage os noget ansvar for unøjagtige eller forældede oplysninger, der findes på dette websted, 

herunder, men ikke begrænset til, eventuelle annoncerede stillinger. 

Vi kan med jævne mellemrum opdatere denne politik. For besøgende på vores hjemmesider, vil en opdateret 

politik altid være tilgængelig på hjemmesiden. 

 


