allmän information om
dataskydd för
jobbsökande
inledning

Syftet med denna allmänna information är att
beskriva hur och varför vi behandlar dina
personuppgifter,
och dina rättigheter som registrerad.
Personuppgifter är all slags information som
handlar om dig eller som annars kan identifiera
dig.
Behandling av personuppgifter omfattar alla
åtgärder som vidtas i samband med insamling,
registrering,
lagring,
offentliggörande och sammanställning av
personuppgifter.
Akeliuskoncernen tar din personliga integritet
och frågor om dataskydd på allvar.
Vi kan lämna kompletterande information eller
inhämta samtycken i olika sammanhang,
med anledning av viss särskild behandling av
dina personuppgifter.
Sådana kompletterande informationstexter eller
samtycken gäller före den allmänna information
som lämnas nedan.

personuppgiftsansvar
Din potentiella arbetsgivare är
personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
som arbetssökande.
Om du är osäker på vilken juridisk enhet inom
Akeliuskoncernen som är din potentiella
arbetsgivare,
kontakta ansvarig person som anges i annonsen
eller Akelius Staff-avdelning i det land där du
bor.

vilka personuppgifter vi behandlar
Akeliuskoncernen behandlar inga känsliga
personuppgifter.
Akelius samlas in från följande källor:

från dig

Personuppgifter som du tillhandahåller eller har
tillhandahållit din potentiella arbetsgivare
genom din jobb- eller uppdragsansökan.
Du kommer att tillhandahålla eller har
tillhandahållit vissa personuppgifter.
Det rör sig om personuppgifter som exempelvis

ditt CV,
namn,
utbildning och andra kvalifikationer,
betyg,
kontaktuppgifter som telefonnummer och epostadress,
och annan information som är relevant för din
ansökan som din potentiella arbetsgivare
efterfrågar.

från ansökningsprocessen

Personuppgifter som uppstår i ansökningsprocessen.
Som ett led i ansökningsprocessen kommer
Akeliuskoncernen,
din potentiella arbetsgivare eller en annan
juridisk enhet inom Akeliuskoncernen att
upprätta eller lägga till olika typer av uppgifter
om dig,
beroende på vilket skede av rekryteringsprocessen du har nått.
Sådana uppgifter är till exempel dina
testvärden,
anställningshistorik och rekommendationsbrev
samt anteckningar från intervjuer.

från tredjeparter

Personuppgifter kan också samlas in från
tredjeparter som exempelvis din potentiella
arbetsgivares tjänsteleverantörer
- utbildningsföretag,
till exempel för yrkeslicenser och intyg,
uppgifter om deltagande, och
- av dig angivna referenser.

varför och på vilka rättsliga grunder
vi behandlar dina personuppgifter
Din potentiella arbetsgivare kommer att
behandla dina personuppgifter i den
utsträckning det behövs för att vidta åtgärder
på din begäran innan ett anställningsavtal kan
ingås.
Din potentiella arbetsgivare kommer att
behandla dina personuppgifter i den
utsträckning det behövs för att ta tillvara våra
berättigade intressen,
förutom när dessa intressen övervägs av dina
intressen eller dina grundläggande fri- och
rättigheter.
Vi behandlar dina personuppgifter för följande
ändamål
- ingå avtal om anställning,

- rekrytering,
för att samla in och granska din ansökan,
bedöma dina färdigheter,
din erfarenhet och lämplighet för den tjänst
inom Akelius-gruppen som du har sökt, och
- administration kring rekrytering,
exempelvis av dina testvärden och lämnade
referenser,
där vårt berättigade intresse är att rekrytera
nya medarbetare med önskade kompetenser
och kvalifikationer till vår verksamhet.
Din potentiella arbetsgivare kommer att
behandla dina personuppgifter i den
utsträckning det behövs för att fullgöra våra
skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom
området för arbetsrätt och social trygghet eller
sociallagstiftning.
Vi behandlar dina personuppgifter för följande
ändamål
- fastställa, utöva eller försvara oss mot
rättsliga anspråk.
I vissa fall kan din potentiella arbetsgivare vara
tvungen att behandla dina personuppgifter för
att uppfylla ett lagkrav.
I sådant fall kommer din potentiella
arbetsgivare att informera dig om
behandlingen,
om vi inte är förhindrade att göra det enligt lag.
I den utsträckning Akelius behandlar “känsliga
personuppgifter”,
vilket inkluderar särskilda kategorier av
personuppgifter om exempelvis hälsa eller
medlemskap i fackförening, biometriska eller
genetiska uppgifter och uppgifter om fällande
domar i brottmål samt överträdelser,
får dessa uppgifter bara behandlas om:
- det är nödvändigt för att fullgöra våra
skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom
området för arbetsrätt och social trygghet
eller sociallagstiftning,
- behandlingen rör personuppgifter som på ett
tydligt sätt har lämnats ut eller offentliggjorts
av dig,
- det är nödvändigt för att bedöma din
förmåga, och/eller
- det är nödvändigt för att fastställa, utöva
eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

överföring av personuppgifter
De länder till vilka personuppgifter kan
överföras är Sverige,
Tyskland, Storbritannien, Danmark, Frankrike,
Kanada och USA.
Våra IT-leverantörer kan också komma att
behandla personuppgifter för vår räkning på
andra platser inom eller utanför EU eller EESområdet.
Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder
för att skydda dina personuppgifter i samband
med sådana överföringar,
exempelvis genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal eller andra lämpliga arrangemang.
För överföring av personuppgifter till Kanada
gäller ett beslut av EU-kommissionen angående
tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter,
enligt artikel 45 i EU:s allmänna
dataskyddsförordning.
Dina personuppgifter kan därför överföras till
Kanada utan ytterligare skyddsåtgärder.
För överföring av personuppgifter till USA och
andra länder utanför EU eller ES-området har vi
vidtagit särskilda åtgärder för att säkerställa en
adekvat skyddsnivå.
Sådana särskilda åtgärder inkluderar ingående
av EU-kommissionens så kallade
standardavtalsklausuler i enlighet med artikel
46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.
Vi kan även komma att lämna ut dina
personuppgifter till myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag,
dom eller beslut.
Dina personuppgifter kan således komma att
skickas till andra länder utanför det land där din
potentiella arbetsgivare finns.
Om du vill ha ytterligare information om
Akeliuskoncernens säkerställande av en adekvat
skyddsnivå,
se nedan under kontaktuppgifter.

hur länge
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre
tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de
ändamål som anges ovan eller vad som krävs
enligt lag.
Därefter raderar vi dina uppgifter eller
avidentifierar dessa så att de inte längre går att
koppla till dig.
För behandlingar utan lagstadgad tid eller annat
lagkrav på hur länge personuppgifterna ska
sparas gäller att vi inte sparar dina

personuppgifter längre än nödvändigt med
hänsyn till ändamålen för vilka de behandlas.
Din potentiella arbetsgivare kan vidare spara
dina personuppgifter under en längre tid för att
fastställa,
göra gällande eller försvara sig mot rättsligt
anspråk,
till exempel vid en tvist med en jobbsökare eller
för att spara viss information för arkiv- eller
forskningsändamål.

dina rättigheter
Du har som registrerad ett antal lagstadgade
rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:
Rätt till tillgång – du har rätt till tillgång till dina
personuppgifter,
vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse
på huruvida personuppgifter som rör dig
behandlas,
och om så är fallet även få tillgång till
personuppgifterna och viss ytterligare
information om behandlingen.
Rätt till rättelse – du har rätt att få felaktiga
uppgifter om dig rättade eller kompletterade,
om du anser att dina personuppgifter är
felaktiga eller ofullständiga.
Rätt till radering – du har rätt att få dina
uppgifter raderade om
- uppgifterna inte längre är nödvändiga för de
ändamål för vilka de behandlas,
- du återkallar ditt samtycke för viss
behandling och det därefter inte finns rättslig
grund för Akelius att behandla uppgifterna,
- dina uppgifter har behandlats på ett olagligt
sätt, eller
- behandlingen av dina uppgifter inte är
nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav,
för att kunna fastställa, göra gällande eller
försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten
för arkiv- eller forskningsändamål
Rätt att återkalla samtycke – om du har lämnat
särskilt samtycke till viss behandling,
har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
Ett återkallat samtycke påverkar inte
behandlingens laglighet baserat på samtycket
före återkallandet.
Rätt till invändning avseende intresseavvägning
– när behandling sker med stöd av intresseavvägning har du rätt att när som helst göra

invändningar mot behandlingen.
Vi kommer då att göra en ny intresseavvägning
och kommer endast fortsätta behandlingen,
trots din invändning, om vi kan påvisa
tvingande berättigade intressen som överväger
dina intressen.
Rätt till dataportabilitet – du har rätt till
dataportabilitet,
vilket innebär att du under vissa
omständigheter har rätt att få del av sådana
personuppgifter om dig som du tillhandahållit
till oss,
i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt till begränsning – du har rätt att få dina
uppgifter begränsade om du exempelvis
bestrider uppgifternas korrekthet,
eller om du invänt mot behandling enligt ovan,
i båda fallen under den tid som vi utreder och
kontrollerar din begäran.
Rätt att klaga till Datainspektionen – du har rätt
att klaga till Datainspektionen om du anser att
vi behandlar dina personuppgifter felaktigt eller
i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning,
se www.datainspektionen.se.

kontaktuppgifter
Om du har några frågor om hur Akeliuskoncernen behandlar dina personuppgifter,
eller om du vill utöva dina rättigheter enligt
ovan,
är du välkommen att kontakta ansvarig person
som anges i annonsen.
Du kan även kontakta Akelius Group Privacy
Officer:
Akelius Group Privacy Officer
P.O Box 104, SE-182 12 Danderyd
E-mail: gpo@akelius.com
Group Privacy Officer, Demetris Syllouris

