Global Talent Acquisitions - Terms and Conditions Danish

Jeg bekræfter, at de oplysninger, som jeg har givet Sanofi Group (herefter "Sanofi") i denne jobansøgning,
efter min bedste overbevisning er præcise, og jeg forstår, at Sanofi vil stole på disse oplysninger for at
vurdere mit kandidatur til ansættelsesmuligheder.
Jeg accepterer, at Sanofi bruger de oplysninger, der er givet i denne jobansøgning, såsom navn, adresse,
arbejdsmæssig historik m.v. og samlet på karrieresiten udelukkende til rekrutteringsformål, i det omfang
det er tilladt og påkrævet efter gældende lov. De angivne oplysninger kan behandles, når der oprettes en
ansætelseskontrakt af Sanofis HR-afdeling og af tredjepartsudbydere (f.eks. udbydere af IT-systemer,
administrationsprogrammer for løn- og personalegoder, rekrutteringsprocesser hos outsourcing-selskaber
m.v.), og jeg giver hermed mit samtykke til behandlingen af mine persondata som beskrevet ovenfor,
herunder overførsel til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis jeg har
afgivet personoplysninger om tredjeparter, som f.eks. personlige og erhvervsmæssige referencer,
bekræfter jeg at have fået den pågældendes tilladelse hertil.
Jeg er indforstået med, at mine personoplysninger opbevares i arkiv i op til to år med henblik på at komme
i betragtning til andre jobmuligheder i overensstemmelse med gældende lov.
Jeg er ligeledes indforstået med, at mine ansøgningsdata kan overføres verden over til Sanofis
koncernforbundne selskaber, tredjepartsudbydere, tilsynsmyndigheder, eller når dette er påkrævet efter
gældende lov, hvis det er nødvendigt til de ovenfor anførte rekrutteringsformål, eller til andre formål, der
er tilladte eller påkrævede efter gældende lov, så længe Sanofi sikrer, at mine personoplysninger er
beskyttet gennem tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
Sanofi vil kontraktmæssigt sikre sig, at tredjepartsudbydere, Sanofis koncernforbundne selskaber samt
tredjeparter beskrevet ovenfor behandler mine personoplysninger i overensstemmelse med det specifikke
rekrutteringsformål, den relevante databeskyttelseslovgivning og inden for de rammer, de pågældende
personoplysninger oprindeligt blev indsamlet. Sanofi vil herudover ikke videregive mine
personoplysninger, medmindre dette er påkrævet ved lov.
Jeg kan på et hvilket som helst tidspunkt kalde mit samtykke tilbage og slette alle mine personoplysninger
ved at benytte ”self-service purge fuction” via min personlige konto på Sanofis karriere side. Jeg kan på et
hvilket som helst tidspunkt kontakte Sanofi ved at sende en e-mail til: MyApplicationData@sanofi.com.
Jeg er klar over, at hvis jeg trækker min ansøgning tilbage, vil jeg ikke længere komme i betragtning hos
Sanofi.
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Vær opmærksom på: besvarelser gives kun ved forespørgsler, der specifikt drejer sig om anmodninger om
at få oplysninger slettet.
Lionel de SOUZA
Chief Data Protection Officer
54 rue La Boétie
Paris
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