INTEGRITETSPOLICY FÖR ARBETSSÖKANDE
Vår målsättning är att alla vars personuppgifter behandlas av Vestia Construction Group AB,
org. nr 556380-7279 (”Vestia”), skall kunna känna sig trygga att den personliga integriteten
respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som
lämnas till oss. Med denna Integritetspolicy vill vi beskriva hur vi behandlar dina
personuppgifter när du söker en tjänst hos Vestia och hur vi säkerställer att vår behandling
av dina personuppgifter sker utifrån gällande bestämmelser i tillämplig
integritetsskyddslagstiftning.

1.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

1.1

Vestia är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som
utförs av, eller på uppdrag av Vestia, inom ramen för vår verksamhet. Aktuell
information om hur du kontaktar oss återfinns alltid på vår webbplats
(www.vestia.se) och i slutet av detta dokument.

2.

DEFINITIONER

2.1

‘Personuppgifter’ är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig.
Exempelvis namn, personnummer, adress, bild, e-post och löneuppgifter. Även
sådan information som inte i sig kan identifiera dig kan vara en personuppgift om
den i kombination med andra uppgifter kan kopplas till dig.

2.2

‘Personuppgiftsansvarig’ är den organisation som beslutar om ändamålen och
medlen för behandlingen av personuppgifter, d.v.s. hur och varför en
personuppgiftsbehandling sker.

2.3

‘Personuppgiftsbehandling’ innebär alla åtgärder som vidtas med dina
personuppgifter. Exempelvis insamling, lagring, ändring, bearbetning,
strukturering, radering, m.m.

3.

HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

3.1

Varför vi behandlar (Ändamål)

3.1.1

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera din ansökan och för att kunna
bedöma och jämföra din ansökan och dina kvalifikationer för en annonserad tjänst
eller för framtida tjänster och Vestias behov av resurser.

3.1.2

Vi lagrar även dina personuppgifter såsom anges nedan för att kunna återkoppla
till dig om ett nytt behov uppstår inom tiden för lagringen och för att kunna
redogöra för rekryteringsprocessen och våra beslut i en eventuell tvist.

3.2

Hur vi behandlar

3.2.1

Vi sammanställer den information du skickat och jämför med andra kandidater
samt med våra behov. Vi stämmer av informationen muntligt med de referenser
du angivit samt kompletterar informationen med sådana uppgifter vi får från dessa
referenser.

3.3

Vad vi behandlar

3.3.1

Primärt behandlar vi sådan information som du skickat till oss i din ansökan, dvs.
namn, kontaktuppgifter samt den information som du lämnar i din resumé och ditt
personliga brev. Om vi företar en intervju med dig kan även anteckningar från
denna behandlas.

3.3.2

Vi kompletterar denna information med uppgifter från de referenser du har angivit
och information från offentliga källor för att få en så ändamålsenlig bild som
möjligt av dig som kandidat.

3.4

Rättslig grund - Berättigat intresse

3.4.1

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning.

3.4.2

I den behandling vi redogör för ovan tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av
integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att
utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar
hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt
intresse är berättigat.

3.4.3

Vi kan även komma att lagra dina personuppgifter för att försvara oss mot
framtida krav.

3.5

Insamling och utlämnande

3.5.1

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. I samband med ansökan
kan vi att komma att samla in uppgifter från de referenser du anger till oss i
ansökan samt samla in information från offentliga källor. Vi delar inte med oss av
din ansökan till tredje part om vi inte särskilt frågat om det. Din ansökan
behandlas med yttersta diskretion och behandlas endast av dem i organisationen
som har anledning att bedöma din ansökan som ett led i rekryteringsprocessen.

3.5.2

Vestia använder sig av externa IT-driftspartners för hantering av Vestias IT-miljö
och servrar, vilka behandlar personuppgifterna för Vestias räkning. I dessa
situationer tar vi alltid fullt ansvar för att tillgängliggörandet av dina uppgifter
upprätthåller respekten för din integritet och följer gällande regler. Företag som
behandlar personuppgifter för vår räkning kommer alltid att ingå ett
personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att en hög
skyddsnivå upprätthålls för dina personuppgifter av våra samarbetspartners.

3.6

Lagring

3.6.1

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med
hänsyn taget till vad som anges ovan om rättslig grund och ändamål. Detta
innebär att vi i de flesta fall slutar behandla dina personuppgifter när tjänsten du
sökt har blivit tillsatt.
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3.6.2

I det fall vi tror att du kommer vara aktuell för framtida tjänster sparar vi dina
uppgifter i 12 månader från tiden för din ansökan (såvida du inte begär annat,
vilket vi naturligtvis respekterar). Om du blir anställd av oss kommer uppgifterna i
din ansökan lagras och behandlas i enlighet med vad som anges i vår policy för
behandling av anställdas personuppgifter, vilken endast tillhandahålls våra
anställda. Vi kan även komma att spara dina uppgifter längre än 12 månader för
framtida tjänster som kan vara av intresse för dig, förutsatt att du uttryckligen
samtyckt till detta.

3.6.3

Alla uppgifter som kan komma att bli relevanta vid en framtida tvist mellan dig och
Vestia lagrar vi i två år, vilket motsvarar preskriptionstiden i Diskrimineringslagen.

4.

Dina rättigheter

4.1

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst
begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt
att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina
personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter,
utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina
personuppgifter.

4.2

Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt
samtycke till behandlingen.

4.3

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via
kontaktuppgifterna nedan.

4.4

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen som är
tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid
med tillämplig dataskyddslagstiftning:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

5.

Kontaktinformation

5.1

Vestias kontaktuppgifter

5.1.1

Personuppgiftsansvarig för att hantera dina personuppgifter är Vestia
Construction Group AB. Om du har frågor angående hur vi behandlar dina
personuppgifter eller vill ha information, vänligen kontakta oss via följande
kontaktuppgifter:
Vestia Construction Group AB
Epost: info@vestia.com
Telefon: +46(0)31-746 44 30
Adress: Kråketorpsgatan 20, 431 53 MÖLNDAL
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