
   
 

Information till arbetssökande om behandling av personuppgifter 
 
För oss i ALM Equity-koncernen är det viktigt att du känner dig trygg i vår hantering av dina 
personuppgifter. För att veta hur vi behandlar dina personuppgifter bör du noggrant läsa igenom nedan 
information.  

Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss men det är en förutsättning för att du ska kunna få 
anställning inom koncernen eller uppdrag som inhyrd konsult.  

Det koncernbolag där du söker anställning är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling 
som utförs av oss eller av samarbetsparter för vår räkning. Om du har några frågor om vår 
personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta vår HR-avdelning.  
 

Ändamål 
Vi behandlar personuppgifter om arbetssökande för att kunna genomföra kompetensförsörjning genom 
rekrytering som är nödvändig för att driva verksamheten. 

Uppgifterna vi behandlar är dels de som den arbetssökanden själv lämnar till oss, exempelvis när ansökan 
sker eller vid intervjuer, dels uppgifter vi själva upprättar genom kontakter med referenser eller tester under 
rekryteringsförfarandet. 

Den typ av uppgifter vi behandlar består av namn, födelsedata eller personnummer, adress, e-postadress 
och telefonnummer samt information om betyg, utbildning och arbetslivserfarenhet och i vissa fall foton. Vid 
mottagande av CV eller personliga brev kan annan typ av information inkluderas beroende på den 
arbetssökandes val. I vissa fall omfattar personuppgifterna testresultat från kompetens- och 
personlighetstester som genomförs under rekryteringsförfarandet. 

Vi behandlar även personuppgifter enligt ovan inom kompetensdatabas för framtida rekryteringar inom 
koncernen om den arbetssökande önskar detta. 
 

Rättslig grund för behandlingen 
Vår behandling sker med stöd av intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse av att genomföra och 
dokumentera rekryteringsförfarande som grund för beslut om anställning. 
Behandling av personuppgifter i kompetensdatabas sker mot bakgrund av samtycke.  
 

Lagringstid 
Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla det aktuella ändamålet med respektive 
behandling. 
   

Dina rättigheter 
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rättelse, radering, begränsning av behandling och att 
invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet och kan återkalla samtycke till kompetensdatabas. Om 
du inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter vill vi gärna att du i första hand kontaktar oss så att 
vi kan reda ut frågan men du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet i de här frågorna.  

http://www.almequity.se/
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