Persónuverndarstefna fyrir umsækjendur
H&M Hennes & Mauritz Iceland ehf. leggur áherslu á að vernda persónuupplýsingar um þig þegar þú
sækir um starf hjá okkur. Í þessari persónuverndarstefnu er að finna upplýsingar um það hvernig við
förum með og verndum þær persónuupplýsingar sem þú lætur okkur í té.
Við skráum upplýsingarnar og gögnin sem þú lætur okkur í té í tengslum við umsóknina þína. Til þessa
teljast einnig aðrar upplýsingar sem berast okkur í tengslum við umsóknina, svo sem meðmæli frá fyrri
vinnuveitendum.
H&M Hennes & Mauritz Iceland ehf. hefur þá stefnu að biðja ekki um viðkvæmar upplýsingar frá
umsækjendum um störf. Við biðjum umsækjendur því að veita engar upplýsingar sem teljast viðkvæmar
þegar sótt er um starf, t.d. um kynþátt/þjóðerni, stjórnmálaskoðanir, trúar- eða lífsskoðanir, aðild að
stéttarfélagi, heilsu eða kynhneigð.
Með því að senda okkur starfsumsókn samþykkir þú um leið að persónuupplýsingar um þig verði notaðar
í ráðningarferlinu.
Gögnin þín verða notuð til að leggja mat á umsóknina og sannreyna réttmæti meðmæla og annarra
upplýsinga sem þú hefur veitt. Við notum gögnin þín einnig til að svara umsókninni og til að boða þig í
viðtal ef við teljum þig koma til greina í laust starf.
Upplýsingar um þig verða unnar á Íslandi en geymdar í Bretland. H&M Hennes & Mauritz Iceland ehf. ber
ábyrgð á allri meðferð persónuupplýsinga um þig, sem skal vera í samræmi við íslenska löggjöf um
meðferð persónuupplýsinga. Aðeins þeir starfsmenn sem koma að ráðningarferlinu fá aðgang að gögnum
frá þér sem varða ráðningu í starf. H & M Hennes & Mauritz Iceland ehf. kann að notast við þjónustu
þriðju aðila í ráðningarferlinu í því skyni að standa við þær skuldbindingar sem raktar eru í þessari
persónuverndarstefnu.
Við höfum gert tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að verja gögnin þín gegn t.d. gagnatapi,
misnotkun gagna eða óheimilum aðgangi. Við gerum reglulega breytingar á öryggisráðstöfunum okkar til
að mæta nýjustu tækniþróun. Persónuupplýsingar um þig verða geymdar í gagnagrunni okkar í 18
mánuði eftir að þær voru síðast uppfærðar.
Þú átt rétt á að hafa samband við okkur og fá að skoða hvaða persónuupplýsingar um þig eru skráðar hjá
okkur. Ef slíkar persónuupplýsingar reynast rangar, ófullkomnar eða óviðeigandi getur þú hvenær sem er
farið fram á að þær verði leiðréttar eða þeim eytt.
Hafðu samband við H&M Hennes & Mauritz Iceland ehf. ef spurningar vakna um starfsumsókn þína eða
meðferð persónuupplýsinga. Upplýsingar um tengiliði er að finna undir „Hafa samband“.
Kökur
Kaka er lítil textaskrá sem er vistuð á tölvunni þinni eða fartækinu og sótt þangað við næstu heimsókn á
vefsvæðið. H&M notar kökur til að bæta og auðvelda notkun þína á vefsvæðinu. Við notum kökur ekki til
að vista persónuupplýsingar eða til að veita þriðju aðilum upplýsingar. Til eru tvær gerðir af kökum:
Varanlegar kökur og tímabundnar kökur (lotukökur). Varanlegar kökur eru vistaðar á tölvunni þinni eða
fartækinu sem skrár, þó ekki lengur en í 12 mánuði. Lotukökur eru vistaðar tímabundið og hverfa þegar
vafralotunni er lokað. Við notum varanlegar kökur til að vista val þitt á upphafssíðu og til að vista
upplýsingar um þig ef þú velur „Muna eftir mér“ þegar þú skráir þig inn. Við notum lotukökur þegar þú
notar síðuaðgerðir fyrir vöruleit, til að kanna hvort þú sért skráð(ur) eða til að sjá hvort þú hefur sett vöru í
innkaupakörfuna þína. Þú getur auðveldlega eytt kökum úr tölvunni þinni eða fartækinu með því að nota
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vafrann. Leiðbeiningar um hvernig á að meðhöndla og eyða kökum er að finna undir „Hjálp“ (Help) á
vafranum þínum. Þú getur valið að gera kökur óvirkar eða fá tilkynningu senda í hvert sinn sem ný kaka
er send til tölvunnar þinnar eða fartækisins.
Hafðu í huga að ef þú velur að gera kökur óvirkar getur þú ekki nýtt þér alla eiginleika vefsvæðisins okkar
til fullnustu.
Kökur frá þriðju aðilum
Við notum kökur frá þriðju aðilum til að safna tölfræðigögnum fyrir greiningartól, svo sem Google Analytics
og Core Metrics. Kökurnar sem við notum eru bæði varanlegar kökur og tímabundnar kökur (lotukökur).
Varanlegar kökur eru vistaðar á tölvunni þinni eða fartækinu, þó ekki lengur en í 24 mánuði.
H & M Hennes & Mauritz Iceland ehf.
Borgartún 26
105 Reykjavík
Ísland
Sími: +354 xxx
Fax: +354 xxx
Fyrirtækjaskráning: Ríkisskattstjóri / Fyrirtækjaskráning
Skráningarnúmer fyrirtækis: 540616-0270
Forsvarsmaður: Ekvall Filip
VSK-númer fyrirtækis: VSK-nr. 126669
Cookies

Vefkaka er lítil gagnaskrá (textaskrá) sem vefsvæði biður vafrann þinn um að vista á tækinu
þínu, þegar þú ferð á vefsvæðið, til að muna upplýsingar um þig, svo sem tungumálastillingar
eða innskráningarupplýsingar. Þessar vefkökur eru stilltar af okkur og eru kallaðar vefkökur
fyrsta aðila. Við leyfum líka vefkökur þriðju aðila, sem eru vefkökur frá öðru léni en hjá
vefsvæðinu sem þú ert á, fyrir auglýsingar og markaðssetningu.Nánar tiltekið, þá notum við
vefkökur og aðra rakningartækni í eftirfarandi tilgangi:

Strictly Necessary Cookies
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.
They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for
services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your
browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work.
These cookies do not store any personally identifiable information.
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hm.com
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career.hm.com
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Functional Cookies

These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may
be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not
allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Functional Cookies
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addthis.com
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s7.addthis.com
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Targeting Cookies

These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those
companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do
not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and
internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
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