PERSONVERNERKLÆRING AVIOR
BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personvernerklæringen handler om hvordan selskapene innen Avior Group samler inn og bruker
informasjon om besøkende og brukere på vårt nettsted og i våre datasystemer. Erklæringen
inneholder informasjon du har krav på å vite når det samles inn personopplysninger.
Spørsmål vedrørende personvern sendes til post@avior.no
Avior Group, ved daglig leder, er øverste ansvarlig for virksomhetens behandling av
personopplysninger.
PERSONOPPLYSNINGER SOM INNHENTES GJENNOM CREWINSPECTOR
Avior benytter søknadsportalen CrewInspector for å registrere jobbsøkere og innhente nødvendige
personopplysninger som er nødvendig for en total vurdering av den enkelte søknad. Ved registrering
i CrewInspector legger søkeren selv inn relevant informasjon slik som:
•
•
•
•
•
•
•

Personopplysninger - navn, adresse, kjønn, fødselsdato, nasjonalitet, sivil status
E-mail og telefonnummer
Kompetansebevis og sertifikater
CV
Pass, visum
Referanser fra tidligere arbeidsforhold
Nærmeste pårørende

Søkere har selv tilgang til sine opplysninger gjennom innlogging og kan når som helst endre eller
slette seg fra systemet.
I forbindelse med registrering i CrewInspector blir søkere bedt om å godta at informasjonen
oppbevares og er tilgjengelig i Avior sin personelldatabase. Søkere aksepterer også at
personopplysningene deles med våre kunder i tilknytning til relevante jobboppdrag. Kun personer
med tjenestebehov vil behandle personopplysninger.
Personopplysningene blir liggende i Crewinspector inntil søkeren ber om å bli slettet, eller så lenge
Avior har behov for opplysningene.

KONTAKTSKJEMA / EPOST
Kontaktskjemaet på Avior sin hjemmeside genererer en email som sendes til Avior. Ved bruk av dette
aksepteres det at Avior lagrer og behandler oppgitte opplysninger, og personen kan kontaktes i
forbindelse med henvendelsen.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Som stillingssøker og arbeidstaker hos Avior aksepterer man at oppgitte personopplysninger deles
med våre samarbeidspartnere. Disse er som følger:
•
•
•

Kunder i tilknytning til jobboppdrag der søkeren kan være aktuell
Skattemyndighetene og andre offentlige etater ihht Avior sine plikter som arbeidsgiver
Regnskapsfirma som Avior benytter for lønnsutbetaling

OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER
Avior oppbevarer personopplysninger i følgende datasystemer:
•

CrewInspector
Online datasystem for den maritime industrien. Brukes for registrering av søknader og som
personelldatabase
Systemet er sikret med innlogging og passordtilgang. Det er kun administrator og
personellavdelingen i Avior som har tilgang til opplysningene i systemet

•

Office 365
Nettbasert server fra Microsoft. Driftes av Serit Østereng.
Nettstedet er passord beskyttet. Mappene med personopplysninger er kun tilgjengelig for
administrator og personellavdelingen

I tillegg oppbevares personopplysninger i datasystemene til våre leverandører av regnskapstjenester.
Avior har inngått avtaler med de nevnte leverandører av datasystemer for å sikre at
personopplysningene ivaretas ihht gjeldende regelverk.
Personopplysninger blir som hovedregel kun oppbevart elektronisk. Personopplysninger som følge av
myndighetskrav må oppbevares i papirformat, blir holdt innelåst. Tilgang til disse utstedes på samme
nivå som tilgang til personopplysninger lagret elektronisk.

KURS
Avior tilbyr ulike kurs innenfor diverse områder.
Ved påmelding til kurs via e-post eller telefon, ber vi vedkommende om å oppgi navn, e-post,
adresse, telefonnummer, kontaktinformasjon til arbeidsgiver og fakturainformasjon. Disse
opplysningene brukes til å behandle bestillingen, deriblant fakturering, utsendelse av kurspåminnelse
og kursmateriell.

SAMARBEIDSAVTALER OG SIKKERHETSTILTAK
Avior har inngått databehandleravtaler med våre underleverandører som ivaretar datasikkerhet og
personvern. Alle persondata lagres innenfor EU/EØS området.

INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES
Avior benytter ikke informasjonskapsler og cookies på sin hjemmeside.

DINE RETTIGHETER
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi lagrer og hvordan de behandles. Du kan
kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til
personopplysningsloven. Brukere av Crewinspector kan selv redigere eller slette sine opplysninger
gjennom personlig innlogging. Etter at brukeren har bedt om å bli slettet, sendes automatisk email til
post@avior.no der man ber om at opplysningene også slettes i Avior sine øvrige lagringsmedier.

KONTAKTINFORMASJON
Avior Group
Avior Offshore
Avior Axess
Avior Elektro
Avior Eiendom
Avior Protection
Bark Silas Vei 5
4876 Grimstad
Norway
Telefon: +47 37 02 60 29
Email: post@avior.no

