
Privatlivspolitik til ansættelsesproces hos Bosch Group 

 

Vi ønsker dig på vores team. 

I denne privatlivspolitik informerer vi dig om, hvordan dine personoplysninger bliver 

behandlet i ansættelsesprocessen hos Bosch Group. Derudover informerer vi dig om dine 

rettigheder i henhold til gældende lov om privatlivets fred. Personlige data er alle data, som 

henviser til en identificeret eller identificerbar fysisk person, fx fødselsdato, adresse eller 

faktura data og specifikke data til deres identitet. 

De personoplysninger, du har indtastet i vores jobportal, vil blive behandlet af de relevante 

juridiske enheder af Bosch Group med det formål at behandle din ansøgning og med det 

formål at besætte ledige stillinger i en af selskaberne i Bosch Group. 

I Bosch Group vil processen med besættelse af ledige stillinger involverer flere medlemmer 

af vores HR-afdelinger sammen med respektive ledere og om nødvendigt også ledere af 

den respektive afdeling med ansvar for ansættelsen. Da disse personer kan tilhøre 

forskellige virksomheder i Bosch Group, kan dine data blive udvekslet inden for Bosch 

Group over hele verden. 

 

Bosch respekterer dit privatliv 

Beskyttelse af dine personlige data og opfyldelse af sikkerheden for alle vores 

forretningsdata er vigtig for os. Vi altid inddrage disse overvejelser i vores 

forretningsprocesser. De personoplysninger, der indsamles, når du ansøger online, 

behandles fortroligt og strengt i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. 

Datasikkerhed og informationssikkerhed er en integreret del af vores virksomhedspolitik. 

 

Kontaktoplysninger til den dataansvarlige og databeskyttelsesansvarlige (DPO) 

Den juridiske enhed i Bosch Group, som du sender din ansøgning til, er ansvarlig for 

behandlingen af dine data. Du vil finde kontaktoplysningerne for de juridiske enheder i Bosch 

i bilag 1. 

Nedenfor er kontaktoplysningerne for vores databeskyttelsesansvarlige, Matthias Goebel, 

 

(Corporate Data Privacy and Information Security): 

Hr. Matthias Goebel 

Databeskyttelsesansvarlige (Data Privacy Officer, DPO) 

Informationssikkerhed og datasikkerhed, Robert Bosch Group (C/ISP) 

Robert Bosch GmbH 

P. O. Boks: 30 02 20 

70442 Stuttgart 

TYSKLAND 



eller 

Mail til: Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com  

For at hævde dine rettigheder eller at give besked om en hændelse vedrørende 

datasikkerhed skal du bruge følgende link: 

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz  

 

Ansøgning om stillinger annonceret på vores jobportal 

Den nemmeste måde at ansøge om et job på i Bosch er en direkte ansøgning til en stilling, 

der annonceres på en af vores jobportaler. Din ansøgning vil blive vurderet som led i vores 

interne processer. 

Papiransøgninger indtastes manuelt i vores jobportal og vil derefter enten blive returneret til 

dig eller makuleret. Du vil modtage en e-mail, som giver dig mulighed for at aktivere din 

ansøgning, når den er indtastet manuelt i system. Hvis du ikke aktiverer din ansøgning inden 

for 30 dage, bliver dine data slettet fra vores jobportal, og du vil blive udelukket fra 

udvælgelsesprocessen. 

Du har også mulighed for at gøre brug af dit eget personlige netværk og indsende din 

ansøgning via en medarbejder i Bosch Group. Du skal blot videresende dit CV til den 

relaterede medarbejder, som derefter vil uploade det til jobportalen. Derefter modtager du en 

e-mail, som giver dig mulighed for at aktivere din ansøgning. Hvis du ikke aktiverer din 

ansøgning inden for 30 dage, bliver dine data slettet fra vores jobportal, og du vil blive 

udelukket fra udvælgelsesprocessen. Vi kan se, at en Bosch-medarbejder har anbefalet dig. 

Den relaterede medarbejder kan se en oversigt over status for din ansøgning, men kan ikke 

se yderligere oplysninger om din ansøgningsproces. 

Vi holder dig opdateret om status for din ansøgning via e-mail. Du er fri til at redigere dine 

data eller til enhver tid trække din ansøgning fra ansøgningsprocessen. For at gøre det 

behøver du en SmartRecruiters-profil, som du kan oprette på SmartRecruiters hjemmeside. 

Under ansøgningsprocessen bliver du informeret via e-mail om andre ledige stillinger, som 

kan være af interesse for dig. Vi kan også tilbyde dig medlemskab af et Bosch-fællesskab. 

 

Medlemskab i et Bosch-fællesskab 

Hvis du bliver inviteret til at deltage i en af vores Bosch-fællesskab, kan du offentliggøre dine 

personlige data til alle HR afdelinger i Bosch Group. Du er velkommen til at acceptere eller 

afvise invitationen til dette fællesskab. Hvis du accepterer, muliggør det at vi kan informere 

dig om de fremtidige ledige stillinger og gør dine personlige data tilgængelige for disse 

ledige stillinger. Som medlem, har du også mulighed for at kontakte HR-ledere direkte og vil 

modtage rekrutteringsinformation og invitationer til arrangementer. Du kan til enhver tid 

slette din profil i Bosch-fællesskab. 

 

Behandlede data-kategorier 

Følgende er de vigtigste kategorier af personoplysninger, der behandles: 

- Hoveddata (fx navn, fødselsdato, nationalitet, bopælssted) 
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- Dokumenter (fx referencer, certifikater, resuméer) 

- Krav på rejseudgifter (fx bankkontooplysninger) 

- Kommunikationsdata (for eksempel e-mail adresse, (mobil) telefonnummer, IT 

bruger-id, lyd og filmoptagelser) 

- Logdata registreret under brug af it-systemer 

Disse kan også indeholde særlige kategorier af personoplysninger såsom sundhedsdata. 

 

Kilder til persondata 

Som hovedregel indsamles dine persondata direkte fra dig i løbet af ansøgningsprocessen. 

Når særligt følsomme stillinger bliver udfyldt, kan en yderligere kontrol af dine 

ansøgningsdata og baggrund muligvis være nødvendigt. Resultatet af denne kontrol 

dokumenteres i ansøgerstyringssystemet. Hvis en baggrundskontrol er påkrævet, vil disse 

oplysninger klart fremgå af jobannoncen. Disse checks udføres pr. lokal lovbestemmelse. Til 

dette formål anvendes kun omhyggeligt udvalgte tjenesteudbydere. 

Ansøgningsprocessen for vores Junior Managers Program kan indebære indsendelse af lyd- 

og videooptagelser. Hvis sådan indsendelser er påkrævet, vil disse oplysninger klart fremgå 

af jobannoncen. Disse kontroller udføres i henhold til de lokale lovbestemmelser. Til dette 

formål anvendes kun omhyggeligt udvalgte tjenesteudbydere. 

 

Overførsel af data ved rekruttering 

Hvis vi rekrutterer dig til en stilling, overføres dine data fra vores jobportal til vores HR 

administrationssystem, hvor det vil blive gemt som associerede data og behandlet i 

overensstemmelse hermed. 

 

Formål med behandling og retsgrundlag 

Vi, og de eksterne serviceudbydere vi anvender, behandler dine personoplysninger i 

overensstemmelse med EU's General Data Privacy Regulation (GDPR), med de nationale 

lovgivninger om databeskyttelse og med andre gældende nationale love. Dine data 

behandles især under ansøgningsprocessen som forberedelse til et ansættelsesforhold med 

en juridisk enhed i Bosch Group. 

Det primære retsgrundlag for dette formål er GDPR, artikel 6, stk. 1 (b) ("for at tage skridt på 

anmodning af dataene emne (i dette tilfælde ansøger) inden indgåelse af kontrakt "). Andre 

retsgrundlag er: 

- GDPR Artikel 6, stk. 1 (a) (samtykke): f.eks. for Bosch ansøgersamfund som led i 

sagsøgerens ledelse system 

- GDPR Artikel 6, stk. 1 (f) (legitime interesser): f.eks. til HR evalueringer (kontrol, 

analytisk rapportering) 

 

Særlige kategorier af data 

Hvad angår særlige kategorier af personoplysninger i henhold til GDPR, artikel 9, stk. 1 (fx 

data vedrørende sundhed) bliver behandlet sådan at behandling udføres i 



overensstemmelse med GDPR artikel 9, stk. 2 (b). Desuden kan det være nødvendigt at 

behandle disse data for at vurdere din evne til at arbejde i overensstemmelse med GDPR 

artikel 9, stk. 2 (h). 

 

Offentliggørelse af data 

Kun de personer der er involveret i ansøgningsprocessen (f.eks. ledere og associerede 

medarbejdere i rekrutteringsafdelingen, HR associerede og associerede repræsentanter) har 

adgang til dine personlige oplysninger inden for Bosch Groups juridiske enhed som du har 

ansøgt til. Desuden kan dine ansøgningsdata blive videregivet til andre parter, hvis du bliver 

vurderet til en anden egnet ledig stilling inden i Bosch Group. Du vil blive informeret om dette 

via e-mail og dit samtykke er forpligtet til at aktivere en ny ansøgning. 

Vi vil kun videregive dine personlige data til anden dataansvarlig, hvis det er nødvendigt for 

ansøgningen, hvis vi eller tredjepart har en berettiget interesse i denne oplysning, eller hvis 

du har givet dit samtykke. Du finder oplysninger om det juridiske baser i afsnittet "Formål 

med behandling og retsgrundlag." Andre juridiske enheder i Bosch Group kan også være 

defineret som tredjepart. Hvis der gives oplysninger til tredjeparter på grundlag af en 

berettiget interesse, vil sådanne tilfælde være forklaret i databeskyttelseserklæring. I nogle 

tilfælde bruger vi også forskellige leverandører til at vurdere kontraktlige og eller lovmæssige 

forpligtelser. Du kan finde en liste over disse tredjeparter og serviceudbydere i afsnittet 

"Tredjeparter og serviceudbydere (databehandlere)." Derudover kan vi muligvis videregive 

dine personlige oplysninger til andre modtagere uden for Bosch-koncernen, forudsat at dette 

er nødvendigt for at opfylde kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser. 

 

Tredjeparter og serviceudbydere (databehandlere) 

Vi har valgt vores serviceudbydere omhyggeligt og overvåger dem med jævne mellemrum, 

især for at sikre, at de behandler dine personlige data med omhu og opbevarer dem sikkert. 

Vi forpligter alle vores serviceudbydere til at observere fortrolighed og overholde 

lovbestemmelserne. Andre juridiske enheder i Bosch Group kan også defineres som 

serviceudbydere. 

Følgende tabel viser entreprenører og serviceudbydere, som vi har løbende 

forretningsforbindelser med: 

 

Service udbydere Type af behandling 

SmartRecruiters GmbH 
Dircksenstrasse 47 
10178 Berlin, Germany 
SmartRecruiters SP. Z o.o. 
Fabryczna 20, 31-553 Kraków, Poland 
SmartRecruiters Inc. 
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, 
USA 

Tilvejebringelse og løbende udvikling af 
cloudplatformen (Software as a Service) 
til ovennævnte behandling. 
Behandling af personoplysninger, der 
leveres. 

Viasto GmbH 
Badstr. 20, 13357 Berlin 
Deutschland 

Behandling af personlige data fra video 
interviews / oprettelse 

Signum GmbH 
Rungestrasse 19 

Behandling af personoplysninger til 
baggrundskontrol 



10179 Berlin, Germany 

Amazon Web Services Inc. 
10 Terry Avenue 
North Seattle, WA 98109-5210, USA 

Tilvejebringelse og drift af den tekniske 
infrastruktur til cloudplatformen 
(Platform som en tjeneste) 

SendGrid Inc. 
1801 California Street 
Suite 500 
Denver, Colorado 80202, USA 

Behandling af e-mail-kommunikation 
mellem Bosch og ansøgeren 

Text Kernel BV 
Nieuwendammerkade 28A17 
Amsterdam, Noord-Holland 1022 AB 
The Netherlands 

Levering, drift og løbende udvikling af en 
CV-gennemgang ansøgning 

I.K. Hofmann Projektmanagement GmbH 
Lina-Ammon-Str. 19 
90471 Nürnberg 

Behandling af personoplysninger fra video 
interviews / udvælgelsesproces 

 

 

Offentliggørelse til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde 

Vi videregiver dine personlige oplysninger til tredjeparter, serviceudbydere eller 

koncernselskaber, der er placeret uden for europæisk Økonomisk Område (EØS), hvis EU-

Kommissionen har bekræftet, at det pågældende tredjeland har passende niveauer af 

datasikkerhed eller hvis andre relevante oplysninger om privatlivets fred er garanteret (fx 

bindende selskabsforskrifter om databeskyttelse eller standard EU-kontraktbestemmelser) er 

på plads. 

På anmodning vil vi give dig en liste over modtagere i tredjelande og en kopi af det specifikt 

aftalte regler for at sikre passende niveauer af personoplysninger. Kontaktoplysninger til 

dette formål kan ses ovenfor i 'Kontaktoplysninger til den registeransvarlige og 

databeskyttelsesansvarlige'. 

 

Varighed af opbevaring 

Vi sletter dine personlige data, så snart det ikke længere er nødvendigt for ovennævnte 

formål, eller vi har ikke længere har legitim interesse. Efter afslutning af 

ansøgningsprocessen bliver dine personlige data kun gemt yderligere hvis vi er forpligtet til 

sådan opbevaring i henhold til national lovgivning. Desuden kan dine personlige data blive 

gemt i perioden under hvilke der kan gøres krav mod os. Hvis du er medlem af et af vores 

Bosch-fællesskab kan du til enhver tid selv slette din profil. 

 

Sikkerhed under databehandling 

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre passende 

niveauer af sikkerhed og beskyttelse af dine personlige data især fra risikoen for utilsigtet 

eller ulovlig destruktion, manipulation, tab, ændring eller offentliggørelse eller adgang til 

uautoriserede tredjeparter. Vi forsøger konstant at forbedre vores sikkerhedsforanstaltninger 

og holde disse opdateret. 

 



Brugernes rettigheder 

Hvis du ønsker at påberåbe sig dine rettigheder, henvises til Kontakt-sektionen. Når du 

kontakter os, skal du sørge for at du kan identificeres individuelt. 

 

Ret til adgang: 

Du har ret til at modtage oplysninger fra os om behandlingen af dine data. Du kan hævde din 

ret til adgang med hensyn til dine personlige oplysninger behandlet af os. 

 

Ret til rettelse eller sletning: 

Du kan kræve, at vi korrigerer de forkerte data og udfylder de ufuldstændige data eller sletter 

dine data; forudsat lovmæssige krav er opfyldt. 

Dette gælder ikke for de data, der kræves til fakturering eller regnskabsmæssige formål, 

eller som er underlagt lovbestemt opbevaring perioder. Hvis adgang til sådanne data ikke er 

nødvendig, vil behandlingen af data begrænses (se nedenfor). 

 

Begrænsning af behandling: 

Forudsat at de lovbestemte krav er opfyldt, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af 

dine data. 

 

Indsigelse mod databehandling: 

Du har også ret til at til enhver tid protestere mod vores behandling af dine data. I sådanne 

tilfælde ophører vi med at behandle dine data medmindre vi i overensstemmelse med 

lovbestemmelserne kan påvise et legitimt grundlag for at fortsætte sit arbejde behandling der 

opvejer dine interesser. 

 

Indsigelse mod databehandling i tilfælde af "legitim interesse": 

Du har også ret til at til enhver tid protestere mod vores behandling af dine data, forudsat at 

du lovligt kan hævde en legitim interesse. I sådanne tilfælde ophører vi med at behandle 

dine data, medmindre vi kan bevise - i overensstemmelse med lovbestemte bestemmelser - 

overbevisende legitime grunde til at fortsætte sin behandling, der opvejer dine interesser. 

 

Tilbagetrækning af samtykke: 

Hvis du har givet os dit samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid trække det 

tilbage med virkning for fremtiden. Dette har ingen indvirkning på lovligheden af vores 

behandling af dine data inden tilbagekaldelse af samtykke. 

 

Dataoverførsel: 



Du har også ret til at modtage dine data fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format og / eller - hvis det er teknisk muligt - at kræve overførsel af disse data 

til en tredjepart. 

 

Ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed: 

Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed. Du kan kontakte enten 

datasikkerhedsmyndigheden ansvarlig for dit bopæl eller tyske føderale stat eller den 

databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for Bosch Gruppe. 

 

Den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for Bosch Group, er: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Kontoradresse: 

Königstrasse 10a 

70173 Stuttgart, Tyskland 

Postadresse: 

P. O. Rubrik 10 29 32 

70025 Stuttgart 

TYSKLAND 

Telefon: +49 (0) 711 / 615541-0 

Fax: +49 (0) 711 / 615541-15 

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de  
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