
ESTÉE LAUDER COMPANIES A/S BRUGERVILKÅR 

 

DANMARK  

Samtykkeerklæring 

 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Estée Lauder Companies A/S må behandle mine personoplysninger i henhold til de 

anførte formål. Jeg er klar over, at oplysninger kan blive videregivet internt i virksomheden som nævnt ovenfor. 

Oplysningerne er opgivet frivilligt, og jeg har fået meddelelse om mine rettigheder ifølge “loven om behandling af 

personoplysninger §5.” www.datatilsynet.dk. 

 

Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for: 

 at vurdere din egnethed til en stilling  

 at etablere og vedligeholde et ansættelsesforhold  

 at administrere erhvervsmæssig risiko, afgørelse og forsvar i forbindelse med retlige krav og sagsanlæg, 

overholdelse af retskendelser og andre retlige forpligtelser og lovgivningsmæssige krav 

 

Jeg er indforstået med, at Estée Lauder Companies A/S, efter forudgående aftale, indhenter referencer hos tidligere 

arbejdsgivere.  

 

Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger [www.datatilsynet.dk] med dit samtykke eller i situationer, 

hvor vi skal overholde retlige forpligtelser. 

 

De personoplysninger, som du opgiver til os, kan blive videregivet til alle afdelinger i Estée Lauder Companies A/S’ 

organisation og eventuelle leverandører, der arbejder på vores vegne, der måske medvirker til kandidatudvælgelse, både 

i ind- og udland, og hvor vi i øvrigt er forpligtet til at gøre dette, fx pga. en retskendelse. Dine personoplysninger kan blive 

overført til lande uden for Europa, herunder også til lande der ikke har tilsvarende persondatalovgivning. I hvert tilfælde 

har Estée Lauder Companies A/S taget skridt, der skal sikre, at alle overdragne oplysninger bliver behandlet med den 

fornødne sikkerhed og i overensstemmelse med de retlige betingelser. 

 

Estée Lauder Companies A/S sælger ikke personlige oplysninger til tredjepart. Personlige oplysninger byttes eller 

videreformidles derfor ikke med tredjepart. Udenforstående kan kun få indsigt i oplysningerne, såfremt dette er 

nødvendigt for at udføre bestemte tjenester for på vegne af Estee Lauder Companies A/S. Tjenester omfatter ligeledes 

markedsføring bl.a. via sociale medier. I sådanne tilfælde indgås strenge aftaler for varetagelse af 

informationssikkerheden. I tillæg vil Estée Lauder Companies A/S altid fastsætte måden hvorpå behandlingen af 

oplysningerne skal foregå. Estée Lauder Companies A/S er altid ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som 

beskrevet ovenfor. 

 

Du har ret til at få adgang til, at opdatere og rette i dine personoplysninger i overensstemmelse med “loven om 

behandling af personoplysninger,§5, stk 4” [www.datatilsynet.dk] 

 

Vedrørende adgang, opdatering og spørgsmål er du velkommen til at sende en e-mail til os på job@dk.estee.com. 

mailto:job@dk.estee.com


 

For nærmere information vedrørende Estée Lauders globale forpligtelse til at respektere behandling af 

personoplysninger henvises der til Estée Lauder Companies globale Privacy Policy på 

http://www.elcompanies.com/Pages/Privacy-Notice.aspx  

NORGE 

Vilkår for bruk 

Jeg gir herved mitt samtykke til, at Estée Lauder Companies A/S kan behandle mine personopplysninger i 
henhold til de nedenfor anførte formål. Jeg er klar over at opplysninger kan sendes videre internt i selskapet som nevnt 
ovenfor. 
 
Opplysningene er oppgitt frivillig, og jeg har blitt gjort oppmerksom på mine rettigheter ifølge "lov om behandling av 
personopplysninger" http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html. 
 
Vi innhenter og behandler dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig for å: 
 

 Etablere og vedlikeholde et ansettelsesforhold  

 Vurdere din egnethet til en stilling  

 Administrere forhold knyttet til forretnings risiko, rettslige krav/kjennelser, samt sørge for samsvar med andre lov 
og reguleringsmessige pålegg  

 
Jeg forstår at Estée Lauder Companies A / S, etter avtale, innhente referanser fra tidligere arbeidsgivere.  
 
Vi innhenter og behandler sensitive personopplysninger http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html kun med ditt 
samtykke, eller i situasjoner hvor vi har lovpålagte forpliktelser. 
 
De personopplysninger du gir oss kan bli videreformidlet til alle enheter i Estée Lauder Companies A/S organisasjon, 
leverandører, som arbeider på våre vegne (bl.a. når det gjelder kandidatutvelgelse), og hvor vi forøvrig er forpliktet til å 
gjøre dette som følge av en rettskjennelse. 
 
Dine personopplysninger kan ved behov bli sendt ut av Norge, også til land som ikke har en like omfattende lovgivning 
for beskyttelse av personopplysninger. I hvert enkelt tilfelle har Estée Lauder Companies A/S da sørget for å sikre at alle 
overførte opplysninger beskyttes på en hensiktsmessig måte. 
Du har rett til å få adgang til, oppdatere og korrigere dine personopplysninger i overensstemmelse med "lov om 
behandling av personopplysninger" 

For innsyn, oppdatering og spørsmål kan du henvende deg til oss på E-post adresse: job@dk.estee.com. 

For nærmere informasjon vedrørende Estée Lauder Companies A/S behandling av personopplysninger henvises det til 

Estée Lauder Companies globale Privacy Policy på http://www.elcompanies.com/Pages/Privacy-Notice.aspx  

SVERIGE  

Användaravtal 

Information om och samtycke till behandling av personuppgifter. 

 

Tack för att du väljer att söka jobb via Estée Lauder Companies A/S. När du söker jobb väljer du själv vilka uppgifter du 

vill lämna i din ansökan. Om du väljer att ta en anställning vid Estée Lauder Companies A/S behöver du lämna 

personuppgifter för att Estée Lauder Companies A/S skall uppfylla krav i anställningsavtal, lagar och kollektivavtal. 

 

Genom att underteckna denna samtyckeshandling godkänner du att Estée Lauder Companies A/S samlar in och i övrigt 

behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som sägs nedan. Estée Lauder Companies A/S kommer att 

behandla personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna handling och i övrigt i enlighet med den svenska 

http://www.elcompanies.com/Pages/Privacy-Notice.aspx
http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html
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personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL") och annan tillämplig lagstiftning. 

 

Du avgör själv om du vill lämna några personuppgifter till oss.  

 

Estée Lauder Companies A/S in och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att: 

 

 etablera och vidmakthålla en längre eller kortare anställning för dig (i Sverige eller utomlands) 

 bedöma din lämplighet för en position 

 leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna tillhandahålla sådan information som 

myndigheter begär 

 
Jag är indforstået med att Estée Lauder Companies A/S, enligt forudgående aftale, indhenter referenser i tidigare 
arbejdsgivere. 
 

Med "personuppgifter" avses sådan information som rör ansökan om anställning, anställningsintervju med dig (muntligt, 

skriftligt och/eller videoinspelat) samt för att fullgöra skyldigheter inom arbetsrätten, bland annat namn, personnummer, 

adress och telefonnummer, tidigare arbetslivserfarenhet inklusive referenser, utbildningar och betyg, anställningstid, 

arbetsuppgifter, m m samt uppgifter som genereras till följd av användning av Estée Lauder Companies A/S IT-

utrustning, mailkonton samt nätverk.  

 

Genom undertecknandet av denna handling bekräftar du samtidigt att Estée Lauder Companies A/S dessförinnan 

informerat dig om behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Du lämnar även genom undertecknandet av denna handling ditt samtycke till att Estée Lauder Companies A/S överför 

personuppgifter till alla enheter och företag inom den globala organisation för Estée Lauder Companies samt 

personuppgiftsbiträden som arbetar för oss, etablerade inom och utanför EU/EES. 

 

De uppgifter som kommer att samlas in och i övrigt behandlas för dessa syften kan inhämtas såväl genom skriftliga 

förfaranden som genom inspelning av videomaterial eller på annat sätt. Samtliga insamlade uppgifter kan komma att 

överföras till den mottagarkrets som angetts ovan. 

 

Vissa personuppgifter, särskilt inspelat videomaterial samt övrig information som behövs för att identifiera 

videoinspelningarna, kan komma att överföras till, lagras och i övrigt behandlas av s.k. personuppgiftsbiträden på 

uppdrag av Estée Lauder Companies A/S. Estée Lauder Companies A/S har genom avtal med dessa företag försäkrat 

sig om att samma stränga krav på säkerhet vid hantering av personuppgifter som följer av PUL kommer att iakttagas, 

samt att behandling endast kommer att ske enligt Estée Lauder Companies A/S uttryckliga instruktioner.  

 

Estée Lauder Companies A/S är ägare till de personuppgifter som insamlas, inklusive men inte begränsat till ovan 

nämnda videoinspelningar. Du överlåter genom denna samtyckeshandling samtliga dina eventuella rättigheter till 

nämnda videoinspelningar till Estée Lauder Companies A/S och godkänner att Estée Lauder Companies A/S har rätt att 

fritt disponera över dessa, inklusive att ändra däri och överlåta rätten vidare inom Estée Lauder Companies. Med 

ändringar avser vi att vid behov korta materialet för att presentera kandidaten på bästa sätt. 

 

Du har enligt 26 § PUL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få 

besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § 



PUL begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill göra detta är du välkommen att 

skicka ett e-postmeddelande till job@dk.estee.com. 

 

För mer information om Estée Lauder Companies globala åtagande att respektera behandling av personuppgifter 

hänvisar till Estée Lauder Companies globala sekretesspolicy på http://www.elcompanies.com/Pages/Privacy-

Notice.aspx 

 

Jag intygar härmed att jag läst och förstått den information som lämnats ovan samt samtycker till att Estée Lauder 

Companies A/S behandlar personuppgifter om mig i enlighet med vad som ovan sagts. 
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