Integritetspolicy för Recruitment Professionals RecPro AB
Vi (RecPro) är ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer att lyckas med sin rekrytering.
Talent Acquisition är vårt expertområde, och vi hjälper våra kunder att bygga upp- och utvecklakostnadseffektiva och kvalitativa rekryteringsfunktioner. Vi arbetar dels med uthyrning av rekryterare
och dels med rådgivning inom rekrytering och Employer Branding. Inom ramen för denna verksamhet
så behandlar vi personuppgifter.
I detta dokument redogör vi för vilken behandling av personuppgifter som sker inom ramen för vår
verksamhet, ändamålen med behandlingen och vilket lagstöd vi har för behandlingen.
I det fallet vi behandlar dina personuppgifter vill vi informera om hur detta sker, vilka som kan
komma att ta del av dina uppgifter och dina rättigheter i förhållande till denna behandling av
personuppgifter.
För frågor eller synpunkter gällande denna integritetspolicy, eller för att göra gällande dina rättigheter
gällande behandlingen av dina personuppgifter, vänligen hör av dig till dataprotection@recpro.se
Postadress 9999 Adress

Definition av “personuppgifter”
En personuppgift är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person.
Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även
uppgifter om IP-nummer eller foton i kombination med övriga uppgifter kan omfattas om
informationen kan kopplas till en fysisk person. Behandling av personuppgifter innefattar all
hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, registrering, analys, bearbetning,
lagring och radering.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är:
Recruitment Professionals RecPro AB
Org. nr. 559063-9430
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Du når oss via dataprotection@recpro.se i alla ärenden som gäller dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar
Kontaktperson hos befintlig kund
Syfte
Vi värnar kontakten med våra kunder och sparar personuppgifter i syfte att kunna bibehålla våra
avtalade affärsrelationer.
Laglig grund
Registreringen av personuppgifter på kontaktpersoner hos våra befintliga kunder stödjer sig på vårt
berättigade intresse att bibehålla affärsrelationer och att utveckla våra erbjudanden och tjänster.
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Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori
Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
Korrespondens oss emellan
Affärshistorik
Behandling
Vi sparar endast de uppgifter som är nödvändiga och värnar om att dessa uppgifter är korrekta och
genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter och rättar, uppdaterar och raderar uppgifter som inte
stämmer, inte längre är aktuella eller inte längre är relevanta.
Vi lagrar inte dessa uppgifter längre än nödvändigt och personuppgifter som inte längre används
raderas inom ett år av affärsrelationens upphörande.

Kontaktperson hos potentiell kund
Syfte
En väsentlig förutsättning för vår verksamhet är att vi upprättar affärsrelationer med personer i
relevant ställning hos företag som kan ha behov av våra tjänster.
Laglig grund
Behandlingen av personuppgifter på kontaktpersoner hos potentiella kunder stödjer sig på vårt
berättigade intresse att upprätta och utveckla affärsrelationer samt att utveckla våra erbjudanden och
tjänster.
Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori
Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
Korrespondens oss emellan
Behandling
Vi sparar endast de uppgifter som är nödvändiga och värnar om att dessa uppgifter är korrekta och
genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter och rättar, uppdaterar och raderar uppgifter som inte
stämmer, inte längre är aktuella eller inte längre är relevanta.
Vi lagrar dessa uppgifter så länge det är motiverat ur ett affärsperspektiv. Då vi behöver ta höjd för
eventuella rättsliga avtalsmässiga påföljder så sparar vi personuppgifter på personer som varit
motparter i avtalade affärer i upp till två år efter affärsrelationens upphörande.

Personuppgifter i samband med Rekrytering
Kandidater som ansökt
Syfte
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Vi sparar personuppgifter på kandidater som har ansökt till oss, alternativt hört av sig till oss med
uttryckligt intresse för att ha en dialog gällande en aktuell tjänst eller generella erbjudanden om
karriärmöjligheter hos oss eller via oss för att kunna tillmötesgå kandidatens önskemål och föra dialog
kring karriärmöjligheter.
Laglig grund
Vi spar dessa uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att bedriva rekryteringsverksamhet och
kunna föra en dialog med kandidater som är intresserade av de tjänster som vi själva eller våra kunder
har att erbjuda, alternativt diskutera alternativ på marknaden. I de fall där ansökning skett via ett
system stödjer vi oss på samtycke.
Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori
Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
Personlig korrespondens
CV/personligt brev/fotografi
Kön
Födelseår
Intervjuanteckningar
Testresultat från testverktyg
Resultat av bakgrundskontroller
Anteckningar gällande vår interaktion
Vi har inget intresse av att få vetskap om medlemskap i fackförbund, trosuppfattning, sexuell
läggning, politiska åsikter, eventuella diagnoser, eventuella sjukdomar eller andra personuppgifter som
saknar relevans för bedömning i rekryteringssammanhang.
Behandling
Vi sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att hålla en god dialog med dig som
kandidat och genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter och rättar, uppdaterar och raderar
uppgifter som inte stämmer, inte längre är aktuella eller inte längre är relevanta.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part (kund) där du är aktuell för en specifik
tjänst eller som du uttryckt intresse för.
Vi lagrar dessa uppgifter i upp till två år då det kan förekomma rättsliga påföljder kopplat till
rekrytering och urval som vi behöver kunna svara upp mot.

Potentiella kandidater
Syfte
Vi sparar personuppgifter på kandidater som har ansökt till oss, alternativt hört av sig till oss med
uttryckligt intresse för att ha en dialog gällande en aktuell tjänst eller generella erbjudanden om
karriärmöjligheter hos oss eller via oss för att kunna tillmötesgå kandidatens önskemål och föra dialog
kring karriärmöjligheter.
Laglig grund
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Vi spar dessa uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att bedriva rekryteringsverksamhet och
kunna föra en dialog med kandidater som är intresserade av de tjänster som vi själva eller våra kunder
har att erbjuda, alternativt diskutera alternativ på marknaden.
Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori
Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
Personlig korrespondens
CV/personligt brev/fotografi
Kön
Födelseår
Intervjuanteckningar
Testresultat från testverktyg
Resultat av bakgrundskontroller
Anteckningar gällande vår interaktion
Vi har inget intresse av att få vetskap om medlemskap i fackförbund, trosuppfattning, sexuell
läggning, politiska åsikter, eventuella diagnoser, eventuella sjukdomar eller andra uppgifter som
saknar relevans för bedömning i rekryteringssammanhang.
Behandling
Vi sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att hålla en god dialog med dig som
kandidat och genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter och rättar, uppdaterar och raderar
uppgifter som inte stämmer, inte längre är aktuella eller inte längre är relevanta.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part (kund) där du är aktuell för en specifik
tjänst eller som du uttryckt intresse för.
Vi lagrar dessa uppgifter i upp till två år då det kan förekomma rättsliga påföljder kopplat till
rekrytering och urval som vi behöver kunna svara upp mot.

Kandidater som fanns i vårt nätverk före 2018-05-25
Syfte
Vi har personuppgifter sparade på kandidater som har ansökt till oss före 2018-05-28 som varit
aktuella för en tjänst, uttryckt en önskan att ta del av karriärmöjligheter eller på annat sätt funnits med
i vårt nätverk. Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kunna erbjuda nya karriärmöjligheter i linje med
dessa kandidaters önskemål.
Laglig grund
Vi spar dessa uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att bedriva rekryteringsverksamhet och
kunna föra en dialog med kandidater som är intresserade av de tjänster som vi själva eller våra kunder
har att erbjuda, alternativt diskutera alternativ på marknaden.
Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori
Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel

Recruitment Professionals RecPro AB | Klarabergsviadukten 63 | 111 64 Stockholm

Arbetsgivare
Personlig korrespondens
CV/personligt brev/fotografi
Kön
Födelseår
Intervjuanteckningar
Testresultat från testverktyg
Resultat av bakgrundskontroller
Anteckningar gällande vår interaktion
Behandling
Vi sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att hålla en god dialog med dig som
kandidat och genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter och rättar, uppdaterar och raderar
uppgifter som inte stämmer, inte längre är aktuella eller inte längre är relevanta.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part (kund) där du är aktuell för en specifik
tjänst eller som du uttryckt intresse för.
Vi lagrar dessa uppgifter i upp till två år och inhämtar därefter samtycke för eventuell vidare
behandling.

Referenspersoner
Syfte
Vi inhämtar personuppgifter på referenspersoner i syfte att kunna upprätta ett fullvärdigt
bedömningsunderlag i rekryteringar, i linje med vår kärnverksamhet.
Laglig grund
Vi behandlar dessa uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att bedriva seriös
rekryteringsverksamhet och kunna leverera en kvalitativ tjänst till våra kunder.
Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori
Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
Referensanteckningar
Behandling
Vi sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att hålla en god dialog med dig som
kandidat och genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter och rättar, uppdaterar och raderar
uppgifter som inte stämmer, inte längre är aktuella eller inte längre är relevanta.
Dina personuppgifter kommer i de flesta fall att överföras till tredje part (kund) som tar del av den
information du lämnat i egenskap av referens.
Vi lagrar dessa uppgifter i upp till två år då det kan förekomma rättsliga påföljder kopplat till
rekrytering och urval som vi behöver kunna svara upp mot.

Event, seminarier och utbildningar

Recruitment Professionals RecPro AB | Klarabergsviadukten 63 | 111 64 Stockholm

Syfte
För att kunna genomföra och tillhandahålla event, seminarier och utbildningar samt att kunna
marknadsföra dessa till relevanta målgrupper så behandlar vi personuppgifter. Vi använder även dessa
till att marknadsföra ytterligare event som vi anordnar.
Laglig grund
Vi behandlar dessa uppgifter med stöd av vårt berättigade intresse att bedriva utbildningsverksamhet
och arrangera sociala tillställningar i linje med vår affärsidé.
Personuppgifter som kan komma att sparas i denna kategori
Namn
E-post
Telefonnummer
Yrkestitel
Arbetsgivare
Faktureringsuppgifter
Anteckningar inför utbildningstillfällen
Preferenser gällande kost/allergier
Behandling
Vi sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra
event/utbildning och genomför regelbundet gallring av dessa uppgifter och rättar, uppdaterar och
raderar uppgifter som inte stämmer, inte längre är aktuella eller inte längre är relevanta.
Dina personuppgifter hanteras av oss internt och kan komma att delges till tredje part (främst andra
deltagare) i samband med eventet eller marknadsföringen inför detta.
Är det fråga om certifiering eller utbildning så kan dina personuppgifter delges till tredje part, t.ex.
certifierande organ eller extern föreläsare/utbildare.
Vi lagrar dessa uppgifter i upp till två år i marknadsföringssyfte.
9999 Adress

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att fullfölja våra verksamhetsåtaganden så kommer vi att överföra dina
personuppgifter till tredje part. Ett så kallat personuppgiftsbiträde. Dessa får bara behandla de
överförda uppgifterna i enlighet med våra uttryckliga instruktioner. Vi överför bara dina
personuppgifter till personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi
har samlat in dina uppgifter. Vi granskar alla våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa
följer dataskyddsförordningen och lever upp till våra krav och villkor gällande säker behandling av
personuppgifter.

Dina rättigheter
Rätt till tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar
om dig så kontakta oss så skickar vi ut ett registerutdrag till dig. Vi har dock en skyldighet att
säkerställa att vi inte lämnar ut personuppgifter till fel person, så i samband med detta så kan vi
komma att behöva begära kompletterande information om dig.
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Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Skulle dina personuppgifter
vara ofullständiga har du också rätt att komplettera dessa.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
 Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats
in eller behandlats.
 Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och
ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det
inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar
oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från t.ex.
diskriminerings- eller bokföringslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är
nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle
vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera
personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den
begärda raderingen.

Rätt till begränsad behandling
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om något av följande
gäller:





Du bestrider att uppgifterna är korrekta
Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället begär en
begränsning av hur vi använder dem
Vi inte längre behöver personuppgifterna för våra ändamål men du behöver dem för att kunna
faststätta, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
Du invänder mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och vi kontrollerar
om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt berättigade intresse att ha kontroll över dina
uppgifter

Om behandling har begränsats i enlighet med denna punkt får sådana personuppgifter som
begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som
rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

Dataportabilitet
I de fall vår behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke eller fullgörande av
avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du lämnat till oss överförs
till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är dock att överföringen är
tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat.
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Klagomål
Datainspektionen är den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av
lagstiftningen. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt
så är du varmt välkommen att kontakta oss på dataprotection@recpro.se alternativt lämna in ett
klagomål hos Datainspektionen.

Personnummer
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till
ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt
skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som
möjligt. Med anledning av detta bör du inte uppge ditt fulla personnummer i samband med
att du registrerar eller skickar en ansökan om arbete. I samband med ansökan
räcker födelsedatum.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till
personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust,
förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina
personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.
Vi säljer inga personuppgifter till andra och vi delar inga personuppgifter med någon förutom
de Personuppgiftsbiträden som vi har upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med.

Uppdatering av denna integritetspolicy
Vi reserverar oss rätten att uppdatera/göra ändringar i denna Integritetspolicy.
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