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PERSONVERN 

Denne personvernerklæringen er del av vilkårene og betingelsene for dette nettstedet (www.hire.no) som er bindende for alle 
brukere av nettstedet. HIRE Norway AS følger GDPR, og respekter dine krav til personvern. HIRE tar derfor forholdsregler for å 
opprettholde konfidensialiteten til informasjonen du oppgir til oss. Vi kan, om du registrer personlige data i noen av våre skjema, 
eller på andre måter sender elektronisk data til oss, lagre disse opplysningene i inntil 36 måneder. Det er derfor viktig for deg å 
vite hvordan vi samler inn, bruker, administrerer og lagrer den personlige informasjonen som du frivillig oppgir til oss. Når du 
samtykker vil vi kunne lagre dine opplysninger i 36 måneder. Du vil automatisk motta ny samtykkeforespørsel ca. 4 uker før 
gjeldene samtykke utgår på dato. Om du da ikke svarer bekreftende på den automatiske samtykkeforespørselen, vil alle 
personopplysninger om deg bli slettet. 

Denne personvernerklæringen angir HIRE ‘s gjeldende erklæring og praksis også når det gjelder personlig informasjon tilhørende 
brukere av nettstedet. Ved å velge «Ja» på spørsmål i innsamlingsskjema at du godtar vår personvernerklæring indikerer du at du 
aksepterer denne personvernerklæringen, og aksepterer at vi administrerer og lagrer personlige informasjon som beskrevet 
nedenfor. Ved at du sender oss personlig informasjon via annen elektronisk post, eller via papirbasert post, indikerer du at du 
aksepterer denne personvernerklæring, og aksepterer at vi administrerer og lagrer personlige informasjon som beskrevet 
nedenfor. 

HIRE Norway AS har som mål å sikre at personvern ikke krenkes ved behandling av personopplysninger, herunder ved 
behandling av opplysninger om egne ansatte. Nedenfor beskriver vi vår behandling av dine personopplysninger  
  

SLIK BRUKER VI INFORMASJONEN VI SAMLER INN:  
Vi innhenter og behandler dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig:  
 

• I forbindelse med ditt ansettelsesforhold og bemannings-/ plasseringsforhold.  
• I forbindelse med dine oppdrag (bemannings-/plasseringsoppdrag) av enhver art.  
• For å kunne vurdere dine kvalifikasjoner til en stilling, oppdrag eller en oppgave, informere deg om relevante  

muligheter, tilby deg opplæring og veiledning, samt for å avtale ansettelse eller oppdrag for deg.  
• For å utføre våre ledelses- og administrasjonsoppgaver, så som styring av forretningsrisiko, følge opp rettslige  

krav/beslutninger, sørge for samsvar med andre lov- og reguleringsmessige pålegg og personaladministrasjon 
(administrasjon av betingelser, lønn, skatteprosent, timelisteregistrering, samt prestasjonsoppfølging mm.).  

• For å gjennomføre og behandle spørreundersøkelser, konkurranser mv. 
• Vi vil med opplysningene du frivillig oppgir til oss kunne sende deg vårt kvartalsvise nyhetsbrev og annet 

markedsføringsmateriell hvor hensikten er å kunne tilby deg våre tjenester. Det vil være svært enkelt å melde seg av 
som mottaker av markedsmateriell/nyhetsbrev. 

  

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER  
De personopplysninger du gir oss kan i samsvar med ditt samtykke videreformidles til andre juridiske enheter knyttet til HIRE 
Norway AS, til våre kunder og leverandører, samt der slik deling er nødvendig som følge av offentlige krav.  
I hvert enkelt tilfelle sørger HIRE Norway AS for at alle overførte opplysninger beskyttes på en hensiktsmessig måte.  
 
OM INNSYNSRETT, RETTEN TIL Å BLI GLEMT, OG KORRIGERING 

Om du ønsker: 

• en full oversikt over hvilke opplysninger vi har lagret om deg, eller 
• ønsker at vi sletter opplysningene vi har lagret om deg, eller  
• ønsker at vi korrigerer opplysninger vi har lagret på deg  

kan du når som helst kontakte vårt personvernombud, Geir Opdahl: 
geir@hire.no  / +47 901 14 282. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31 

 

If you need this text about data protection in any other language, contact geir@hire.no 
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