
Personvernerklæring for nye jobbsøkere  

 

Kjære søker, 

takk for din interesse i en karriere i vårt selskap.  Nedenfor har vi beskrevet vilkårene og betingelsene for din 

bruk av Circle K Career Opportunities Site (dette nettstedet).  Ved å gå til dette nettstedet, opprette en profil 

og/eller søke, godtar du disse vilkårene og betingelsene.  Hvis du ikke godtar, bør du forlate dette nettstedet 

umiddelbart. 

En referanse til "CK", "vi", "oss" eller "Selskapet" er en referanse til Circle K. 

Vi har delt vilkårene og betingelsene i fire deler: 

1. Informasjon om Circle K og innholdet og formålet med dette nettstedet 

2. Personvern og personopplysninger, inkludert informasjonskapsler 

3. Opphavsrett og varemerker 

4. Restriksjoner på bruk og ansvarsfraskrivelse 

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, ikke nøl med å kontakte oss. 

Del 1.  Circle K innholdet og formålet med dette nettstedet 

Circle K er en ledende europeisk biltransport drivstoff forhandler med over 100 års drift i regionen. Selskapet er 

et heleid indirekte datterselskap av Alimentation Couche-Tard, Inc (ACT), 

Couche-Tard er ledende innen nærbutikk og veitransport drivstoff detaljhandel i Skandinavia, Irland og de 

Baltiske landene, med en betydelig tilstedeværelse i Polen. 

Dette nettstedet inneholder Circle K's Career Opportunities Site som brukes til å annonsere ledige stillinger 

innen Circle K globalt og for å motta søknader til disse stillingene. 

Dette nettstedet styres, drives og administreres av Circle K, og vertsserveren for dette nettstedet ligger på 

Workday-vertssiden i Irland.  

Nettstedet kan inneholde lenker til eksterne eller tredjeparts nettsteder. Disse vilkårene gjelder ikke for 

eksterne eller tredjeparts nettsteder. Når du besøker slike nettsteder, gjør du det på egen risiko, og du bør lese 

vilkårene og betingelsene på slike nettsteder nøye før du bruker dem. 

Del 2. Personvern, personopplysninger og informasjonskapsler 

Circle K er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som samles inn og behandles av dette nettstedet. 

Vi vil behandle personopplysninger som samles inn direkte fra deg som bruker. Formålet med denne 

behandlingen er å motta og behandle søknader om stillinger i vårt selskap. Vi vil ikke bruke disse dataene til 

noe annet formål med mindre vi ber om og mottar ditt samtykke til å gjøre det. Det rettslige grunnlaget for 

behandlingen er kontraktsmessige grunner som informasjonen samles inn for å potensielt inngå en 

arbeidskontrakt. 

I tillegg ønsker vi å bruke slike data for å gjøre nettstedet bedre, samt beskytte nettstedet vårt og våre brukere 

mot angrep og/eller andre sikkerhetsbrudd. Vi gjør dette ved logger på webserveren og ved hjelp av 

informasjonskapsler, begge samlet inn fra brukernes nettlesere. 

Vi streber etter å sikre at IT-systemene våre er sikre og at dataene dine er tilstrekkelig  lagret. Vi behandler dine 

data i IT-systemer som befinner seg i EU/EØS. Circle K er et globalt selskap og ledige stillinger er lagt ut på 

Circle K's Career Opportunities Site. Stillingen du har vist en interesse for eller søkt på, vil bli gjennomgått 

lokalt der ledige stillinger er plassert. 



Vi vil aldri selge data som samles inn om deg, men vi bruker underleverandører for IT-tjenester som har tilgang 

til dataene dine. Denne tilgangen er imidlertid utelukkende for de formål den ble samlet inn for, som beskrevet 

ovenfor. 

Når rekrutteringen til stillingen er over, vil en profil som er opprettet  i systemet,  holdes i 180 dager. Du kan be 

om at dataene og profilen din slettes når som helst ved å kontakte oss  privacy@circlekeurope.com. Du kan 

oppdatere/slette kandidaten din og/eller programprofilen selv ved å logge inn på Workday  og navigere til 

kandidatprofilen og/eller programloggen. 

Ved å bruke nettstedet, forstår og samtykker du til behandling av personopplysninger samlet inn fra deg, av 

data logger og informasjonskapsler på vilkårene som er beskrevet her. 

For data som er samlet inn og behandlet som en del av rekrutteringsprosessen; 

Data samles inn direkte fra deg, så du har selv kontroll på hvilke data du oppgir. Data merket med en "*" er 

obligatorisk for å søke på en stilling. 

Personopplysninger: Navn*, e-post*, telefon*, adresse, personlig nettside, kjønn, fødselsdato, bilde og 

ytterligere kommentarer. I tillegg til tidligere ansettelser, utdanning, prosjekter, kurs, ledererfaring, sertifikater, 

språkferdigheter, geografisk mobilitet, førerkort, IT-kunnskap eller annen informasjon du oppgir på  CVen  din 

Tilleggsfiler: CV i filformat*, følgebrev, motiverende brev, eventuelle andre vedlegg du kan legge til og sende 
inn. 

Rekrutteringsprosess genererte data:  Kompetansevurderinger, kandidatrangering, kommentarer fra 

intervjuere. 

Tredjeparts vurderingsverktøy:  Vi kan bruke en tredjeparts tjenesteleverandør for testing av kandidater før 

ansettelse. En tredjepartsleverandør vil bare motta en generert anonym ID for kandidatdataene. Kandidaten vil 

ikke bli identifisert.  Som en del av screeningen kan AI brukes til  kandidatevaluering. Resultatetav vurderingene 

overføres tilbake til Circle K og behandles  internt. 

Hva er weblogger? 

Weblogger er registreringer av forespørselen nettleseren gjør til webserveren.  En oppføring i en logg vil 

vanligvis inneholde informasjon om hvilken nettleser du bruker, hvilket operativsystem du bruker, hvilken IP-

adresse forespørselen kommer fra og hvilken informasjon du ber om (for eksempel denne siden), ledsaget av 

tid og dato. 

Vi bruker informasjonen i weblogg bare for analytiske formål og for å sikre webserveren og 

nettstedet.  Loggene holdes for [?? dager] før den slettes. 

Hva er "cookies"? 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av nettleseren (f.eks.  MS Edge,  Google Chrome, Firefox eller 

Safari) på datamaskinen eller mobiltelefonen. De tillater nettsteder å lagre slike ting som brukerpreferanser. Du 

kan tenke på informasjonskapsler som å gi et "minne" for nettstedet, slik at det kan gjenkjenne en bruker og 

svare riktig. 

Hvordan slår jeg av informasjonskapsler? 

Det er vanligvis mulig å stoppe nettleseren din som godtar informasjonskapsler, eller for å stoppe den å godta 

informasjonskapsler fra et bestemt nettsted. Alle moderne nettlesere lar deg endre innstillingene for 

informasjonskapsler. Disse innstillingene finner du vanligvis i «alternativer» eller «preferanser»-menyen i 

nettleseren din. For å forstå disse innstillingene kan du bruke alternativet Hjelp i nettleseren din for mer 

informasjon. 

Del 3. Opphavsrett og varemerker 

mailto:privacy@circlekeurope.com


Alt innhold på dette nettstedet, inkludert tekst, design, layout, grafikk, bilder, format og andre elementer på 

nettstedet, er beskyttet av immaterielle rettigheter. 

Med unntak av det som er angitt her, kan du ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste opp, 

legge ut, overføre eller distribuere på noen måte noe materiale fra dette nettstedet, inkludert kode og/eller 

programvare. 

Du kan ikke laste ned noe materiale fra dette nettstedet, selv for din personlige, ikke-kommersielle bruk, 

bortsett fra din egen profil, programmer du har sendt og / eller stillingsbeskrivelser som er gjort tilgjengelige. 

Del 4. Restriksjoner på bruk, ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning 

Dette nettstedet og innholdet her er gitt for å annonsere ledige stillinger i Circle K og for å motta søknader til 

disse stillingene.  Du kan bare få tilgang til dette nettstedet for disse formålene (få tilgang til ledige stillinger og/ 

eller søke om dem). 

Circle K påtar seg intet ansvar for informasjon som kan være utilstrekkelig eller feil, selv om vi alltid tar sikte på 

oppdatert informasjon.  Dette inkluderer eksistensen som sådan av annonserte stillinger eller detaljer om slike. 

Innholdet på nettstedet leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis. Circle K garanterer verken at 

nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri. Circle K forbeholder seg retten til å revidere nettstedet eller trekke 

tilbake tilgangen til nettstedet, eller deler av det, når som helst. 

Ingen garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier om 

tittel eller ikke-krenkelse, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, er laget i forhold til tilgjengelighet, 

nøyaktighet, pålitelighet eller innhold på dette nettstedet. Circle K garanterer ikke nøyaktigheten eller 

fullstendigheten av materialene eller påliteligheten til råd, meninger, uttalelser eller annen informasjon som 

vises eller distribueres gjennom nettstedet. Du erkjenner at enhver tillit til en slik mening, råd, uttalelse, 

memorandum eller informasjon skal være på egen risiko. Circle K forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å 

korrigere eventuelle feil eller utelatelser i noen del av nettstedet. Circle K kan gjøre andre endringer på 

nettstedet, materialene og produktene, programmene, tjenestene eller prisene (hvis noen) som er beskrevet 

på nettstedet når som helst uten varsel. 

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, så de ovennevnte unntakene gjelder 

kanskje ikke for deg. I så fall vil circle Ks ansvar være begrenset i den grad loven tillater det. 

Du samtykker i at Circle K, inkludert dets tilknyttede selskaper og tilknyttede selskaper, kunder, partnere og 

deres respektive ansatte, ledere, direktører, entreprenører, leverandører, leverandører, lisensgivere, 

oppdragsgivere, forsikringsselskaper og agenter, ikke er ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige, 

spesielle eller følgeskader, tapt fortjeneste eller for forretningsavbrudd som oppstår som følge av din tilgang til 

eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller å bruke dette nettstedet eller et lenket nettsted , selv 

om Circle K har blitt uttrykkelig informert om muligheten for slike skader. 

Du samtykker i å forsvare, holde Circle K og dets tilknyttede selskaper og tilknyttede selskaper, dets kunder og 

joint venture-partnere skadesløs, og deres respektive ansatte, ledere, styremedlemmer, entreprenører, 

leverandører, oppdragsgivere, agenter og etterfølgere for eventuelle kostnader, krav, skader, tap eller andre 

forpliktelser som oppstår som følge av din tilgang til eller bruk av nettstedet i strid med disse vilkårene eller i 

strid med loven. 

Vi prøver å holde informasjonen på dette nettstedet oppdatert, men dette kan ikke alltid være tilfelle.  Vi kan 

ikke påta oss noe ansvar for unøyaktig eller utdatert informasjon som finnes på dette nettstedet, inkludert, 

men ikke begrenset til noen stillinger annonsert. 

Vi kan med jevne mellomrom oppdatere disse retningslinjene. For besøkende på våre nettsteder vil en 

oppdatert policy alltid være tilgjengelig på nettstedet. 

 


