Oplysninger om databeskyttelse
Til EØS-jobansøgere

Navn og kontaktoplysninger på
registeransvarlige for
personoplysninger - EØSansøgere

Hvis du er en ansøger i EØS, som søger en stilling hos Qorvo, vil Qorvo US, Inc. være
den registeransvarlige for dine personoplysninger til de formål, som administrationen af
din ansøgning i vores online ansøgningssystem har brug for. Lokale juridiske
ansættelsesenheder er registeransvarlige for lokale ansættelser, modtagelse og
potentielle beskæftigelses-relaterede behandlinger, om nødvendigt.
Herunder følger en liste over lokale registeransvarlige ansættelsesenheder i EØS:
Qorvo Munich GmbH, adresse: Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, Tyskland,
+49 (0)89 99628 2600
Qorvo Netherlands B.V., adresse: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
Holland, +31 205 214777.
Qorvo Utrecht B.V., adresse: Leidseveer 10, 3511 SB Utrecht, Holland,
+31 30 262 1157
Qorvo Belgium NV, adresse: Spinnerijstraat 14, 9240 Zele, Belgien, +32 52 45 87 20
Qorvo UK Limited, adresse: 3 Waterside Drive, Arlington Business Park, Theale,
Reading RG7 4SW, Storbritannien, inklusive dens franske afdeling på adressen ZAC
des Ramassiers, Numbero 1, Allee Maurice MAGRE, 31770, Colomiers, Frankrig,
+33 6 87699050
Qorvo Denmark ApS, adresse: Bejlerholm 1, 9400 Nørresundby, Danmark, inklusive
den svenske afdeling, +45 96730441, ekst. 732501
Qorvo Finland Oy, adresse: Energiakuja 3, 00180 Helsinki, Finland, +35 8503026822
Qorvo Germany GmbH, Löffelholzstraße 20, 90441 Nürnberg, Tyskland,
+49 (0)911 9411 233

Kontaktoplysninger for lokale
registeransvarlige enheder

Ansvarlig medarbejder for databeskyttelse for Qorvo Munich GmbH og Qorvo Germany
Gmbh, samt kontakt vedr. spørgsmål til beskyttelse af personoplysninger:
Alef Völkner
fox-on Datenschutz GmbH
Pollerhofstr. 33a
51789 Lindlar

Tyskland
E-mail: dsb@fox-on.com
Tlf.: +49 2266/90 15 920
Formål til hvilke
personoplysninger vil
blive anvendt

Vi vil behandle dine oplysninger til følgende formål:

•
•
•
•

Gennemføre behandlingen af ansøgere og evt. forberedelse til mulig
ansættelseskontrakt
Opfyldelse af fastsatte lovkrav
Intern administration, bogholderi, fortegnelser
Vi foretager en analyse of vores rekruttering og ansættelse.

Juridisk grundlag for behandling

Vores behandling af dine Personoplysninger er tilladte i henhold til Artikel 6, paragraf
1 b, c, f i Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Behandlingen af dine
Personoplysninger vil kun blive brugt i det omfang, det er nødvendigt for at kunne
overveje dig til et potentielt ansættelsesforhold.

Hvis relevant, modtagerne eller
kategorierne af modtagere af
personoplysninger

Qorvo US, Inc. (Personaleafdeling, virksomhedsledelsen)
Rejsebureauer, flyselskaber, hoteller - hvis relevant
Banker (godtgørelse for rejseomkostninger) - hvis relevant
PeopleFluent (cloud-baseret sporingssystem af ansøgere)

Hvis relevant, den
registeransvarliges intention
om at overføre oplysninger til et
land uden for EU, så vel som
det juridiske grundlag for dette

Qorvo US, Inc. baseret på EU standardkontraktbestemmelser

Lagringens varighed eller
kriterie for fastsættelse af
lagringsvarighed

Personoplysningerne lagres så længe det er nødvendigt til de formål, som specifikt
er angivet herover, og så længe den lovpligtige opbevaringsperiode foreskriver.
Opbevaringsperioden for personoplysninger registreret i regnskabssystemer (såsom
rejseudgifter) vil svare til bogholderiets krav om bibeholdelse.
Ansøgningsdokumenter fra ansøgere, som bliver ansat, vil blive del af
medarbejderens filer. Kandidaters personlige oplysninger slettes regelmæssigt efter
perioder uden aktivitet afhængigt af de lovmæssige opbevaringsperioder for landet
hvor den kontrollerende enhed befinder sig. Dataemner kan slette deres konti når
som helst.

Den registreredes rettigheder

Den registrerede har følgende rettigheder, så længe de lovmæssige krav opfyldes:
• Retten til information, art. 15 GDPR
• Retten til ændring, art. 16 GDPR
• Retten til at blive glemt, art. 17 GDPR
• Retten til at begrænse af behandling, art. 18 GDPR
• Retten til dataportabilitet, art. 20 GDPR
• Retten til indsigelse, art. 21 GDPR

Retten til at klage til den
tilsynsførende myndighed

Du har ret til at klage over behandlingen af oplysninger til den tilsynsførende myndighed for
databeskyttelse.

Hvis relevant, information
om automatisk
beslutningstagning og
profiling

Ikke relevant

At få besked, hvis angivelsen
af personoplysninger er
obligatorisk

Angivelse af personoplysninger er frivilligt. For at kunne vurdere om du passer til
de(n) stilling(er), du har søgt, har vi en begrundet interesse i at kende relevante
personoplysninger. Hvis du vælger ikke at angive disse oplysninger, kan vi måske
ikke vurdere dine kvalifikationer eller indgå en ansættelseskontrakt med dig.
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