Global Talent Acquisitions - Terms and Conditions Swedish

Jag bekräftar att den information jag överlämnat till Sanofi Group (hädanefter “Sanofi”) i min
arbetsansökan är sanningsenlig och jag förstår att Sanofi kommer att använda denna information för att
utvärdera ifall jag är en lämplig kandidat för öppna positioner hos Sanofi.
Jag samtycker till att Sanofi använder uppgifterna i min ansökan som insamlats via rekryteringsportalen –
så som namn, adress, arbetshistoria, et²<<c. - endast för rekryteringsändamål i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning och svensk lagstiftning. Sanofi är personuppgiftsansvarig för mina personuppgifter
och använder samtycket som laglig grund för behandling av mina personuppgifter.
Jag ger mitt samtycke till att dessa personuppgifter kan delas med såväl Sanofis personalförvaltning för att
skapa en personalfil. Personuppgifterna får även delas med tredje parter / underleverantörer (så som
informationssystemsleverantörer, löneförvaltningsleverantörer, outsourcade servicebolag osv.), och jag
samtycker till att personuppgifterna i denna process även kan överföras utanför det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Jag kommer att få mer information om behandlingen av mina
personuppgifter vid anställningens påbörjan. Om jag har lämnat ut personuppgifter som tillhör tredje
parter så som personliga eller professionella referenser bekräftar jag att jag har inhämtat deras samtycke
till att göra så.
Jag godkänner att personuppgifter jag har delat med mig kan bevaras upp till två år för andra positioner, i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Mina personuppgifter kan också komma att bevaras upp till
två år för att Sanofi eventuellt skall kunna försvara ett rättsligt anspråk.
Jag samtycker även till att mina personuppgifter kan bli överförda globalt inom Sanofi, samt till Sanofis
tredje parter / leverantörer och myndigheter ifall detta är nödvändigt enligt gällande lokala lagstiftning
eller om detta är nödvändigt rekryteringsändamål eller andra ändamål som följer av gällande lagstiftning,
så länge som Sanofi säkerställer att mina personuppgifter är skyddade genom lämpliga säkerhetsåtgärder.
Sanofi kommer att säkerställa att dess tredje parter / underleverantörer samt närstående bolag kommer
att behandla mina personuppgifter endast för specificerade rekryteringsändamål, samt i enlighet med
gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som personuppgifterna ursprungligen
samlades för. Sanofi kommer inte att dela ut mina personuppgifter med andra aktörer om detta inte krävs
enligt gällande lagstiftning.
Jag kan, när som helst, kontakta Sanofi för att återkalla mitt samtycke, samt få tillgång till
personuppgifterna, få felaktiga personuppgifter rättade eller radera alla mina personuppgifter genom att
använda den så kallade Self-Service Purge möjligheten i mitt personliga konto på Sanofis externa
karriärssidor. Jag kan även kontakta Sanofi genom att mejla myapplicationdata@sanofi.com och få tillgång
till samt ändra personliga uppgifter. Jan kan även begränsa behandlingen av mina personuppgifter och i
vissa fall få ut de personuppgifter som rör mig och som jag har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt
använt och maskinläsbart format och överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Jag är
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medveten om att om jag skulle välja att radera eller återkalla min jobbansökan kan jag inte heller bli
betraktad för andra öppna positioner.
Jag kan också inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten som i Sverige är Dataskyddsmyndigheten.
Genom att kryssa i denna ruta skickar jag in min arbetsansökan samt ger mitt samtycke till de villkor som
utgetts här.
Sanofis dataskyddsombud är:
Lionel de SOUZA
Chief Data Protection Officer
54 rue La Boétie
Paris
Frankrike
Jag har läst och förstått dessa regler och samtycker till behandling av mina personuppgifter.
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I confirm that to the best of my knowledge, the information which I have provided to the Sanofi Group
(hereafter “Sanofi”) in this employment application is accurate and I understand that Sanofi will rely on it
to evaluate my candidacy for employment opportunities.
I consent to that Sanofi may use the data provided in this employment application data such as name,
address, work history, etc. collected on the career site for recruitment purposes only, except to the extent
permitted or required by applicable data protection legislation and local Swedish law. Sanofi is the data
controller for my personal data uses consent as a legal basis for processing of my personal data.
The provided data may be processed when creating an employment file by the Sanofi’s human resources
services as well as by third party providers (e.g. IT system suppliers, compensation and benefit program
providers, recruitment process outsourcing companies, etc.) and I hereby consent to the processing of my
personal data as described here above including the transfer outside the European Economic Area. I will
receive more information about the processing of personal data by Sanofi when my employment starts. If
I have provided personal information of third parties such as personal or professional references, I confirm
I have received their permission to do so.
I agree that my personal data may be kept on file for up to two years to be considered for other job
openings, in accordance with applicable data protection legislation. My personal data may also be retained
up to two years by Sanofi in order to defend against legal claims.
I further agree that my application data may be transferred worldwide to Sanofi affiliates, third-party
providers, and regulatory authorities or as required by law, if necessary for the above specified recruitment
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purposes, or other purposes permitted or required by applicable law, so long as Sanofi will ensure that my
personal data is protected through adequate safeguards.
Sanofi will contractually require that third party providers, Sanofi affiliates, third-party providers described
above will process my personal data in accordance with the specified recruitment purpose, the relevant
data protection law and within the limits under which the relevant personal data were originally collected.
Sanofi will not otherwise share my personal data unless required to do so by law.
I can at any time initiate the revoke of my consent and purge all of my personal information by using the
self-service purge function via my personal account on the external Sanofi career site. I can also at any
time contact Sanofi to access or edit my personal information by emailing
MyApplicationData@sanofi.com. I am aware that if I withdraw my application, it will no longer be
considered by Sanofi.
I can also lodge a complaint with a supervisory authority which in Sweden is the Data Inspection Board.
Sanofi’s data protection officer is:
Lionel de SOUZA
Chief Data Protection Officer
54 rue La Boétie
Paris- France

3

