INTEGRITETSPOLICY FÖR REKRYTERING
Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) gäller för dig och dina personuppgifter eftersom du
ansöker om en ledig tjänst hos PVH Europe B.V. eller hos något av dess närstående företag eller
hos vårt modelbolag PVH Corp. eller något av dess närstående företag i Europa (”PVH”).
PVH är ett internationellt företag med många olika verksamheter i flera länder. Inom ramen för
denna Integritetspolicy är den PVH-enhet där den lediga tjänsten finns ansvarig för skyddet av
dina personuppgifter (den personuppgiftsansvarige) (”PVH” eller ”vi”).
Denna Integritetspolicy förklarar hur PVH använder de uppgifter (”Personuppgifter”) de samlar
in från dig och behandlar som en del av rekryteringsprocessen. PVH har åtagit sig att bevara din
integritet.
1. Personuppgiftskategorier, behandlingsändamål och rättslig grund för vilken
PVH behandlar Personuppgifter
Personuppgifter
PVH kan be dig att lämna följande Personuppgifter när du ansöker om en tjänst:










Namn (för- och efternamn)
Adress (inklusive postadress, ort och nuvarande bosättningsland)
Telefonnummer
E-postadress
Personligt brev
CV/resumé
Portfolio
Föredraget land
Föredragen avdelning

Det kan hända att du lämnar andra Personuppgifter till PVH, till exempel i ditt personliga brev
eller i en fråga du ställer till PVH genom kontaktsidan.
Ändamål och rättslig grund
Vi kommer att använda dina Personuppgifter som du lämnar för följande ändamål:
 Ansökningsprocedur: PVH tillåts enligt dataskyddslagen att använda dina
Personuppgifter i ansökningsproceduren för att kunna driva sitt berättigade affärsintresse
att rekrytera nya anställda och vidta åtgärder innan man ingår ett avtal med dig. Som en del
av ansökningsproceduren och beroende på vilken position du ansöker om, kan vi komma
att kontrollera din bakgrund genom att utföra eller låta utföra en referenskontroll;
 För att kontakta dig om framtida lediga tjänster: Enligt dataskyddslagen får PVH
endast använda dina Personuppgifter för att kontakta dig för framtida lediga tjänster om
du har lämnat ditt samtycke. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
Kontakta oss med användning av nedanstående kontaktuppgifter om du vill utöva denna
rättighet;
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Bedömningar: Beroende på vilken tjänst du söker, kan vi be dig att medverka i en
bedömning. PVH kommer alltid att informera dig innan någon bedömning äger rum;
Utvärdering: PVH använder dina kontaktuppgifter för att bjuda in dig till en
nöjdhetsundersökning. Detta hjälper PVH att förbättra rekryteringsprocessen. För att
kunna driva sitt berättigade affärsintresse att förbättra sina affärsprocesser tillåts PVH enligt
dataskyddslagen att använda dina Personuppgifter för detta ändamål.

2. Vem har åtkomst till dina Personuppgifter?
Personuppgifterna behandlas uteslutande av auktoriserade medarbetare till PVH och/eller av
externa företag:








Våra auktoriserade medarbetare kan få tillgång till Personuppgifterna. Tillgång kommer
endast att beviljas om det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan och endast om
medarbetaren är bunden av tystnadsplikt.
Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med auktoriserade medarbetare hos en PVHenhet om detta är nödvändigt för att hantera rekryteringsprocessen, för att teckna ett avtal
med dig eller för något annat som krävs för de ovan beskrivna ändamålen.
Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje parter som agerar på våra vägnar.
Dessa tredje parter kan omfatta: tjänsteleverantörer, bedömningsföretag,
undersökningsföretag. I sådana fall får dessa tredje parter endast använda dina
Personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan och endast i enlighet med våra
anvisningar.
Vi kan komma att dela dina Personuppgifter om gällande lag eller ett domstolsbeslut så
kräver, t.ex. med brottsbekämpande organ eller andra myndigheter.

3. Hur länge kommer PVH att behålla dina Personuppgifter?
Dina Personuppgifter lagras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet för
vilket PVH samlar in och använder dem. PVH lagrar dina Personuppgifter som du skickar när du
ansöker om en tjänst hos PVH i fyra veckor efter att tjänsten du har sökts har tillsatts, eller – med
ditt samtycke – i ett år efter att tjänsten har tillsatts. Efter lagringsperioden kommer dina
Personuppgifter att raderas om inte lagen medger eller kräver att vi lagrar dina uppgifter under en
längre period.
4. Vilka åtgärder vidtar PVH för att skydda dina Personuppgifter?
PVH har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska (skydds-) åtgärder för att skydda de
Personuppgifter de behandlar mot oavsiktlig eller olaglig behandling, till exempel obehörig
tillgång, avslöjande, skada eller förlust av Personuppgifter.
5. Överför PVH dina Personuppgifter till något land utanför EU?
I samband med PVHs rekryteringsprocess eller av tekniska och operativa skäl kan det också vara
nödvändigt att Personuppgifter överförs till tredje parter utanför det europeiska ekonomiska
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samarbetsområdet (”EES”). Till exempel kan Personuppgifter bli överförda till koncernföretag
utanför EES, om PVH använder tjänster från tredje parter utanför EES eller om PVH har
skyldighet att tillhandahålla sina uppgifter till utländska myndigheter.
Det är möjligt att bestämmelserna i de länder där de tredje parterna är belägna föreskriver en
annan (rättslig) dataskyddsnivå än EES.
PVH kommer att vidta de åtgärder som krävs, baserat på gällande lag, för att säkerställa laglig
överföring av dina Personuppgifter.
I de flesta fall kommer en sådan överföring att styras av ett kontrakt baserat på
standardavtalsklausulerna för dataöverföring, som den europeiska kommissionen godkänt
(europeiska standardavtalsklausuler).

6. Vilka rättigheter kan du utöva i förbindelse med dina Personuppgifter?
Kontakta oss med användning av nedanstående kontaktuppgifter om du har några frågor om
detta integritetsmeddelande. Med användning av dessa kontaktuppgifter kan du även begära
tillgång till, rättelse, radering, begränsning eller portabilitet av dina Personuppgifter. Om du inte
är nöjd med hur vi använder dina Personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till oss med
användning av nedanstående kontaktuppgifter och/eller till den nederländska
dataskyddsmyndigheten (på nederländska: Autoriteit Persoonsgegevens).
7. Frågor och klagomål
Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande eller om du har ett klagomål, kan du
skicka ett e-postmeddelande till
HR HQ Amsterdam: HROperationsAMS@PVH.COM
Tyskland +: DEDataProtection@PVH.com
Frankrike +: HRFrance@pvh.com
Belgien: HRBeLux@pvh.com
Ryssland: HR_Russia@pvh.com
NL & MEA +: HRPVH-NL@pvh.com
Storbritannien och Irland: HRAdmin@pvh.com
Italien: HR.Italy@pvh.com
Nordics: jobdk@pvh.com
Turkiet: HRTurkey@pvh.com

8. Ändringar i detta meddelande
PVH kan vid behov komma att uppdatera detta integritetsmeddelande. Dessa ändringar
kommer att publiceras på PVH:s Webbplats. Om det sker några väsentliga ändringar i policyn
under rekryteringsperioden, kommer vi att informera dig via e-post.
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