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Databeskyttelsesoplysninger til jobansøgere 

Navn og kontaktoplysninger 
for dataansvarlig enhed 

Hvis du er en jobansøger i EØS, der ansøger om en stilling hos Qorvo, er Qorvo US, Inc. 7628 Thorndike Road, Greensboro, 
NC 27409, USA, ansvarlig for dine oplysninger med henblik på administration af din ansøgning gennem vores online-
jobansøgersystem. Lokale ansættende juridiske enheder er dataansvarlige for lokal rekruttering, onboarding og potentiel 
ansættelsesrelateret behandling, hvis relevant. 

 

Følgende er en liste over lokale ansættende dataansvarlige enheder: 
 

• Qorvo Munich GmbH, Adresse: Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, Tyskland, +49 89 99628 2600 

• Qorvo Germany GmbH, Löffelholzstraße 20, 90441 Nürnberg, Tyskland, +49 911 9411 233 

• 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 filial beliggende på ZAC des Ramassiers, Numbero 1, Allee Maurice MAGRE, 31770, Colomiers, Frankrig, +33 6 

87699050 

• Qorvo Denmark ApS, Adresse: Bejlerholm 1, 9400 Nørresundby, Danmark, inklusive dens svenske filial, +45 96730441, ext. 

732501 

• Qorvo Finland Oy, Adresse: Energiakuja 3, 00180 Helsinki, Finland, +35 8503026822 

• Qorvo Paris SAS, 31-35, rue de la Fédération, 75015 Paris, Frankrig 

• Qorvo Toulouse SAS, Ensemble Immobilier Golf Park BAT A, 1 RPT du General Eisenhower, 31100 Toulouse, +33 5 32 09 42 00 

• Decawave Limited, Adelaide Chambers, Peter Street, Dublin, D08 T6YA, Irland eller pr. telefon på +353 1 697 5030 

• Qorvo Spain 

 

Databeskyttelsesrådgiver for Qorvo Munich GmbH og Qorvo Germany GmbH og kontaktperson for forespørgsler om 
databeskyttelse: 

 
Alef Voelkner | fox-on Datenschutz GmbH | Pollerhofstr. 33a | 51789 Lindlar Tyskland 
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E-mail: dsb@fox-on.com | Tlf.: +49 2266/90 15 920 
 

Formål, hvortil 
personoplysningerne 
behandles 

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål: 

• Gennemgang og behandling af ansøgningen  

• Udarbejdelse af eventuel ansættelseskontrakt 

• Opfyldelse af lovkrav 

• Intern administration, regnskab, bogføring 

• Udførelse af analyse af vores rekruttering og ansættelser. 

 

Retsgrundlag for behandling Vores behandling af dine personoplysninger er tilladt i henhold til artikel 6, stk. 1 b, c, f i den generelle forordning om 
databeskyttelse. Behandlingen af dine personoplysninger vil kun blive brugt i det omfang, det er nødvendigt for at overveje dig 
i forbindelse med et potentielt ansættelsesforhold. 

Vi har legitime interesser i at behandle oplysninger til vores interne formål såsom administration og kontrol. 

mailto:dsb@fox-on.com
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Kategorier af 
personoplysninger 

Vi behandler som udgangspunkt kun oplysninger om dig, som du selv har tilvejebragt for os, i de fleste tilfælde fra 
ansøgningsdokumenterne og i jobsamtalen. 

Hvis relevant, modtagerne 
eller kategorierne af 
modtagere af 
personoplysninger 

Dine personoplysninger ses og behandles internt.  

Hvis du tilvejebringer dine oplysninger for os via e-mail, kan vores it-tjenesteudbydere få indsigt (f.eks. til vedligeholdelse og 
support). Disse tjenesteudbydere er dog forpligtede ved kontrakt og lov til at holde dine oplysninger fortrolige.  

Modtagere af oplysningerne omfatter også: 

• Success Factors (Cloud-baseret system til sporing af ansøgere) 

• Rejsebureauer, flyselskaber, hoteller – hvis relevant 

• Banker (godtgørelse af rejseudgifter) – hvis relevant 

 

Retsgrundlaget for overførsel af oplysninger til Qorvo Inc. USA er art. 49 stk. 1 b og c i den generelle forordning om 

databeskyttelse. samt EU’s standardkontraktbestemmelser, der er indgået mellem Qorvo Inc. og dets europæiske juridiske 

enheder. 

 

Hvis relevant, den 
dataansvarliges hensigt om at 
sende oplysningerne til et 
land uden for EU, samt 
retsgrundlaget herfor 

Qorvo US, Inc. baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser 

Opbevaringsvarighed eller 
kriterier for bestemmelse af 
opbevaringsvarighed 

Personoplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt til de ovenfor angivne formål, og så længe lovbestemte 
opbevaringsperioder foreskriver. For personoplysninger, der er registreret i regnskabssystemer (såsom rejseudgifter), vil 
opbevaringsvarighed svare til kravene til opbevaring af regnskaber. Ansøgningsdokumenter for jobansøgere, der ansættes, 
bliver en del af personalemappen. Jobansøgeres personoplysninger ryddes med jævne mellemrum efter perioder med 
inaktivitet, afhængigt af de lovbestemte opbevaringsperioder i den dataansvarlige enheds land. Registrerede kan slette deres 
konti til enhver tid. 

Den registreredes rettigheder Den registrerede har følgende rettigheder, så længe lovkravene er opfyldt: 

• Ret til indsigt, art. 15 i den generelle forordning om databeskyttelse 

• Ret til berigtigelse, art. 16 i den generelle forordning om databeskyttelse 

• Ret til sletning, art. 17 i den generelle forordning om databeskyttelse 

• Ret til begrænsning af behandling, art. 18 i den generelle forordning om databeskyttelse 

• Ret til dataportabilitet, art. 20 i den generelle forordning om databeskyttelse 

• Ret til indsigelse, art. 21 i den generelle forordning om databeskyttelse 

 

Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække dette samtykke til at behandle oplysningerne til 
enhver tid med fremtidig virkning. 
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Du har også ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden vedrørende databehandlingen. 

 

Hvis relevant, oplysninger om 
automatiske individuelle 
afgørelser og profilering 

Ikke relevant 

Underretning, hvis 
tilvejebringelse af 
personoplysninger er 
obligatorisk 

Tilvejebringelse af personoplysninger er frivilligt. For at vurdere din egnethed til den eller de stilling(er), du søger, har vi en 
berettiget interesse i at kende til relevante personoplysninger. Hvis du vælger ikke at tilvejebringe disse oplysninger, kan vi 
muligvis ikke vurdere dine kvalifikationer eller opfylde en ansættelsesaftale med dig. 

 

 


