
Sekretesspolicy för Workday för externa kandidater   

 

Hej!  

Tack för ditt intresse att jobba med oss! Nedan har vi beskrivit villkoren för din användning av Circle K Career 

Opportunities Site (denna webbplats). Genom att använda denna webbplats, skapa en profil och/eller ansöka 

godkänner du dessa villkor. Om du inte samtycker bör du lämna denna webbplats omedelbart. 

En referens till "CK", "vi", "oss" eller "Företaget" är en referens till Circle K. 

Vi har delat upp villkoren i fyra delar: 

1. Information om Circle K och innehållet och syftet med denna webbplats 

2. Sekretess och personuppgifter inklusive cookies 

3. Upphovsrätt och varumärken 

4. Begränsningar av användning och ansvarsfriskrivning 

Om du har några frågor om dessa villkor, tveka inte att kontakta oss. 

Del 1.  Circle K och innehållet och syftet med denna webbplats 

Circle K är en ledande europeisk återförsäljare av vägtransportbränsle med över 100 års verksamhet i regionen. 

Bolaget är ett helägt indirekt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard, Inc (ACT), 

Couche-Tard är ledande inom närbutik och vägtransportbränsle med detaljhandel i Skandinavien, Irland, och  

Baltikum, med en betydande verksamhet i Polen. 

Denna webbplats innehåller Circle K:s karriärmöjligheter, en webbplats som används för att annonsera lediga 

tjänster inom Circle K globalt och för att ta emot ansökningar till dessa positioner. 

Denna webbplats kontrolleras, drivs och administreras av Circle K, och värdservern för denna webbplats finns 

på Workday-värdwebbplatsen i Irland.  

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tredjepartswebbplatser. Dessa villkor gäller 

inte externa webbplatser eller tredjepartswebbplatser. När du besöker sådana webbplatser gör du det på egen 

risk och du bör läsa villkoren på sådana webbplatser noggrant innan du använder dem. 

Del 2. Sekretess, personuppgifter och cookies 

Circle K är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas av denna webbplats. 

Vi kommer att behandla personuppgifter som samlas in direkt från dig som användare. Syftet med denna 

behandling är att ta emot och behandla ansökningar om tjänster i vårt företag. Vi kommer inte att använda 

dessa uppgifter för något annat ändamål om vi inte ber om och tar emot ditt samtycke till att göra det. Den 

rättsliga grunden för behandlingen är avtalsenliga skäl eftersom informationen samlas in för att eventuellt ingå 

ett anställningsavtal. 

Dessutom vill vi använda sådan data för att göra webbplatsen bättre, samt skydda vår webbplats och våra 

användare från attacker och/eller andra säkerhetsöverträdelser. Vi gör detta genom loggar på webbservern 

och genom att använda cookies, båda insamlade från användarnas webbläsare. 

Vi strävar efter att se till att våra IT-system är säkra och att dina data sparas på lämpligt sätt. Vi behandlar dina 

uppgifter i IT-system som finns inom EU/EES. Circle K är ett globalt företag och lediga tjänster publiceras på 

Circle K:s karriärmöjligheter. Tjänsten du har lämnat in intresse för eller sökt kommer att ses över lokalt där 

jobböppningen finns. 



Vi kommer aldrig att sälja några uppgifter som samlas in om dig, men vi använder underleverantörer för IT-

tjänster som har tillgång till dina uppgifter. Denna tillgång är dock endast avsedd för de ändamål för vilka den 

samlades in, enligt beskrivningen ovan. 

När rekryteringen till tjänsten är över kommer en profil som skapats i systemet att behållas i 180 dagar. Du kan 

när som helst begära att dina uppgifter och din profil raderas genom att kontakta oss på 

privacy@circlekeurope.com. Du kan själv uppdatera/radera din kandidat- och/eller ansökningsprofil genom att 

logga in på Workday och navigera till din kandidatprofil och/eller ansökningshistorik. 

Genom att använda webbplatsen förstår och samtycker du till behandling av personuppgifter som samlats in 

från dig, loggar och cookies på de villkor som beskrivs här. 

Data samlas in och behandlas som en del av rekryteringsprocessen. 

Data samlas in direkt från dig, så du kommer att kontrollera vilka data du tillhandahåller. De uppgifter som 

markeras med ett "*" är obligatoriska för dig att tillhandahålla om du vill ansöka om en tjänst. 

Personuppgifter: Namn*, e-post*, telefon*, adress, personlig webbplats, kön, födelsedatum, foto och 

ytterligare kommentarer. Samt tidigare anställning, utbildning, projekt, kurser, ledarskapserfarenhet, certifikat, 

språkkunskaper, geografisk rörlighet, körkort, IT-kunskaper eller annan information du tillhandahåller på ditt 
CV. 

Ytterligare filer: CV i filformat*, följebrev, motiverande brev, andra bilagor du kan lägga till och skicka in. 

Rekryteringsprocess genererade data:  Kompetensbedömningar,  kandidatutbildning,  kandidatrankning, 

kommentarer från intervjuare. 

3rd  party assessment tools:  Vi kan använda en tredje part för bedömning  och för att testa kandidaterna innan 

vi anställer som en del av vår rekryteringsprocess. Dessa tredjepartsleverantörer kan få viss grundläggande 

kandidatinformation som namn, e-post, telefonnummer för att bjuda in kandidaten för bedömningar och bygga 

utvecklingsplaner om kandidaten är anställd. Resultatet av bedömningarna överförs tillbaka till Circle K för 

intern behandling.  

Som en del av rekryteringsprocessen kan vi anlita AI-analyser för kandidatutvärdering. Sådan AI-analys kommer 

endast att användas om kandidaten har gett sitt samtycke. 

Vad är webbloggar? 

Webbloggar är poster för den begäran som webbläsaren gör till webbservern.  En post i en logg innehåller 

vanligtvis information om vilken webbläsare du använder, vilket operativsystem du använder, vilken IP-adress 

begäran kommer från och vilken information du begär (till exempel den här sidan), åtföljd av tid och datum. 

Vi använder informationen i webbloggen endast för analytiska ändamål och för att säkra webbservern och 

webbplatsen. Loggarna sparas i [?? dagar] innan de tas bort. 

Vad är "cookies"? 

Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren (t.ex.  MS Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari) på din 

dator eller mobiltelefon. De tillåter webbplatser att lagra sådana saker som användarinställningar. Du kan 

tänka på cookies som att tillhandahålla ett "minne" för webbplatsen, vilket gör det möjligt för den att känna 

igen en användare och svara på lämpligt sätt. 

Hur stänger jag av cookies? 

Det är vanligtvis möjligt att stoppa din webbläsare från att acceptera cookies eller att stoppa den från att 

acceptera cookies från en viss webbplats. Alla moderna webbläsare låter dig ändra dina cookieinställningar. 

Dessa inställningar finns vanligtvis i menyn "alternativ" eller "inställningar" i din webbläsare. För att förstå 

dessa inställningar kan du  använda alternativet "Hjälp" i din webbläsare för mer information. 
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Del 3. Upphovsrätt och varumärken 

Allt innehåll på denna webbplats inklusive text, design, layout, grafik, foton, format och andra delar av 

webbplatsen skyddas av immateriella rättigheter. 

Förutom vad som anges här får du inte ändra, kopiera, reproducera, återpublicera, ladda upp, publicera, 

överföra eller distribuera på något sätt något material från denna webbplats inklusive kod och/eller 

programvara. 

Du får inte ladda ner något material från denna webbplats, inte ens för din personliga, icke-kommersiella 

användning, förutom din egen profil, applikationer du har skickat och/eller positionsbeskrivningar som har 

gjorts tillgängliga. 

Del 4. Begränsningar av användning, ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning 

Denna webbplats och innehållet häri tillhandahålls för att annonsera lediga tjänster i Circle K och för att ta 

emot ansökningar till dessa positioner. Du får endast åtkomst till denna webbplats för dessa ändamål (få 

tillgång till lediga tjänster och/eller ansöka om dem). 

Circle K tar inget ansvar för information som kan vara otillräcklig eller felaktig, även om vi alltid strävar efter 

uppdaterad information.  Detta inbegriper förekomsten som sådan av annonserade positioner eller detaljer om 

sådana. 

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls på "i befintligt skick" och "som tillgängligt" basis. Circle K garanterar 

inte heller att webbplatsen kommer att vara oavbruten eller felfri. Circle K förbehåller sig rätten att när som 

helst revidera webbplatsen eller dra tillbaka åtkomsten till webbplatsen, eller delar därav. 

Ingen garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive, men inte begränsat till, garantier 

för titel eller icke-intrång, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, görs i förhållande till webbplatsens 

tillgänglighet, noggrannhet, tillförlitlighet eller innehåll. Circle K garanterar inte att materialet är korrekt eller 

fullständigt eller att råd, yttrande, uttalande eller annan information som visas eller distribueras via 

webbplatsen är korrekt eller fullständig. Du bekräftar att varje beroende av sådana åsikter, råd, uttalande, 

memorandum eller information ska vara på egen risk. Circle K förbehåller sig rätten att, efter eget 

gottfinnande, rätta till eventuella fel eller försummelser i någon del av webbplatsen. Circle K kan när som helst 

göra andra ändringar på webbplatsen, materialet och produkterna, programmen, tjänsterna eller priserna (om 

sådana finns) som beskrivs på webbplatsen utan föregående meddelande. 

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte 

gäller för dig. I sådana fall kommer Circle K:s ansvar att begränsas i största möjliga utsträckning enligt lag. 

Du samtycker till att Circle K inklusive dess dotterbolag och relaterade företag, kunder, partners och deras 

respektive anställda, tjänstemän, direktörer, entreprenörer, leverantörer, licensgivare, förvärvare, efterträdare, 

försäkringsgivare och agenter, inte i något avseende är ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller 

följdskador, förlorade vinster eller för affärsavbrott som uppstår på grund av din tillgång till eller användning av 

eller oförmåga att komma åt eller använda denna webbplats eller någon länkad webbplats, även om Circle K 

uttryckligen har informerats om risken för sådana skador. 

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Circle K och dess dotterbolag och närstående företag, dess 

kunder och joint venture-partners, och deras respektive anställda, tjänstemän, direktörer, entreprenörer, 

leverantörer, förvärvare, agenter och efterträdare för eventuella kostnader, fordringar, skador, förluster eller 

andra skyldigheter som uppstår till följd av din tillgång till eller användning av webbplatsen i strid med dessa 

villkor eller i strid med lagen. 

Vi försöker hålla informationen på denna webbplats uppdaterad, men det kanske inte alltid är fallet. Vi kan inte 

ta något ansvar för felaktig eller föråldrad information som finns på denna webbplats, inklusive men inte 

begränsat till några annonserade positioner. 



Vi kan regelbundet uppdatera den här policyn. För besökare på våra webbplatser kommer en uppdaterad 

policy alltid att finnas tillgänglig på webbplatsen. 

 


