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Tietoa tietosuojasta työnhakijoille 

Tietoja hallinnoivan tahon 
(rekisterinpitäjän) nimi ja 
yhteystiedot 

Jos olet ehdokas työpaikkaan tai työpaikan hakija Euroopan talousalueella ja haet työpaikkaa Qorvolta, tietojesi 
rekisterinpitäjä online-hakujärjestelmämme kautta tehdyn hakemuksesi käsittelyn ja hallinnoinnin tarkoituksissa on Qorvo US, 
Inc., 7628 Thorndike Road, Greensboro, NC 27409, USA. Paikalliset palkkausta ja rekrytointia harjoittavat oikeushenkilöt ovat 
sovellettavissa tapauksissa rekisterinpitäjiä paikallista rekrytointia, perehdyttämistä ja mahdollista työsuhteeseen liittyvää 
käsittelyä koskevissa asioissa. 

 

Seuraavana on luettelo paikallisista rekrytointitietoja hallitsevista yksiköistä: 
 

• Qorvo Munich GmbH, jonka osoite on: Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 Munich, Germany (Saksa), +49 89 99628 2600 

• Qorvo Germany GmbH, Löffelholzstraße 20, 90441 Nuremberg, Germany (Saksa), +49 911 9411 233 

• Qorvo Netherlands B.V., jonka osoite on: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands (Alankomaat), +31 205 214777 

• Qorvo Utrecht B.V., jonka osoite on: Leidseveer 10, 3511 SB Utrecht, The Netherlands (Alankomaat), +31 30 262 1157 

• Qorvo Belgium NV, jonka osoite on: Spinnerijstraat 14, 9240 Zele, Belgium (Belgia), +32 52 45 87 20 

• Qorvo UK Limited, jonka osoite on: 3 Waterside Drive, Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4SW, UK (Yhdistynyt 

kuningaskunta), sisältäen sen Ranskan haaraliikkeen, jonka osoite on ZAC des Ramassiers, Numbero 1, Allee Maurice MAGRE, 

31770, Colomiers, France (Ranska), +33 6 87699050 

• Qorvo Denmark ApS, jonka osoite on: Bejlerholm 1, 9400 Norresundby, Denmark (Tanska), mukaan lukien sen Ruotsin 

haaraliike, +45 96730441, ext. 732501 

• Qorvo Finland Oy, jonka osoite on: Energiakuja 3, 00180 Helsinki, Finland (Suomi), +35 8503026822 

• Qorvo Paris SAS, 31-35, rue de la Fédération, 75015 Paris, France (Ranska) 

• 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, Ireland (Irlanti) tai yhteys puhelimitse +353 1 697 5030 

• Qorvo Spain 

 

Qorvo Munich GmbH:n ja Qorvo Germany GmbH:n tietosuojavastaava ja yhteystieto tietosuojakyselyille: 
 

Alef Voelkner | fox-on Datenschutz GmbH | Pollerhofstr. 33a | 51789 Lindlar Germany 
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Email: dsb@fox-on.com | Tel.: +49 2266/90 15 920 
 

Tarkoitukset, joita varten 
henkilötietoja käsitellään 

Käsittelemme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

• Hakemuksen tarkistaminen ja käsittely  

• Mahdollisen työsopimuksen valmistelu tarvittaessa 

• Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen 

• Sisäinen hallinto, kirjanpito, tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen 

• Analyysien tekeminen harjoittamastamme rekrytoinnista ja palkkaamisesta. 

 

Käsittelyn oikeusperusta Henkilötietojesi käsittely on sallittua yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) artiklan 6 kohtien 1 b, c ja f mukaisesti. 
Henkilötietojasi käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen palkkaamisesi harkitsemiseksi mahdolliseen työsuhteeseen. 

Meillä on oikeutettu etu käsitellä tietoja sisäisiä tarkoituksiamme, kuten hallintoa ja valvontaa varten. 

mailto:dsb@fox-on.com
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Henkilötietojen kategoriat Meillä on oikeutettu etu käsitellä tietoja sisäisiä tarkoituksiamme, kuten hallintoa ja valvontaa, varten. 

Tarvittaessa henkilötietojen 
vastaanottajat tai 
vastaanottajien luokat 

Henkilötietojasi tarkastellaan ja käsitellään sisäisesti.  

Jos ja kun annat meille tietosi sähköpostitse, IT-palveluntarjoajamme voivat saada sitä kautta tietoja (esim. ylläpitoa, huoltoa 
ja tukea varten). Nämä palveluntarjoajat ovat kuitenkin sopimusten ja lakien nojalla velvollisia pitämään tietosi 
luottamuksellisina.  

Tietoja saavat myös: 

• Menestystekijät (pilvipohjainen hakijoiden seurantajärjestelmä) 

• Matkatoimistot, lentoyhtiöt ja hotellit, tarvittaessa 

• Pankit (matkakulujen korvaus), tarvittaessa 

 

Oikeusperusta tietojen siirtämiselle Qorvo Inc. USA:lle on GDPR:n artiklan 49 kohdat 1 b ja c sekä EU-

vakiosopimuslausekkeet Qorvo Inc:n ja sen eurooppalaisten oikeushenkilöiden välillä. 

 

Tarvittaessa rekisterinpitäjän 
aikomus siirtää tiedot EU:n 
ulkopuoliseen maahan sekä 
tämän siirron oikeusperusta 

Qorvo US, Inc. perustuu EU:n vakiosopimuslausekkeisiin 

Säilyttämisen kesto tai 
säilytyksen keston 
määrittämisen kriteerit 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin ja niin kauan kuin lakisääteiset 
säilytysajat edellyttävät. Kirjanpitojärjestelmiin tallennettujen henkilötietojen (kuten matkakulujen) säilytysaika vastaa 
kirjanpidon säilytysvaatimuksia. Palkattujen hakijoiden työnhakuun liittyvät asiakirjat tulevat osaksi työntekijästä säilytettäviä 
tietoja. Ehdokkaiden ja hakijoiden henkilötiedot poistetaan määräajoin sen jälkeen, kun niitä ei ole käytetty jonkin ajanjakson 
ajan, riippuen määräysvaltaa hallitsevan tahon maan lakisääteisistä säilytysajoista. Rekisteröidyt voivat poistaa tilinsä milloin 
tahansa. 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet niin kauan kuin lain vaatimukset täyttyvät: 

• Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, GDPR, artikla 15 

• Oikeus oikaista tietoja, GDPR, artikla 16 

• Oikeus poistaa tiedot, GDPR, artikla 17 

• Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, GDPR, artikla 18 

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, GDPR, artikla 20 

• Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, GDPR, artikla 21 

 

Jos käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevaan tietojen käsittelyyn milloin 
tahansa. 
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Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. 

 

Tarvittaessa tiedot 
automaattisesta 
päätöksenteosta ja 
profiloinnista 

Ei sovelleta 

Ilmoitus, jos henkilötietojen 
antaminen on pakollista 

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Meillä on oikeutettu etu saada asiaankuuluvat henkilötiedot voidaksemme 
arvioida soveltuvuuttasi hakemaasi tehtävään (tehtäviin). Jos päätät olla antamatta tällaisia tietoja, emme välttämättä pysty 
arvioimaan pätevyyttäsi tai tekemään työsopimusta kanssasi. 

 

 


