
 

 

  

DETALJERAD INFORMATION OM BEHANDLINGAR 

ARBETSSÖKANDE 

Hantera rekryteringsprocessen 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Bild- och ljudmaterial 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kompetensuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Uppgift om facklig tillhörighet 

• Uppgift om omdöme 

• Uppgift om sociala förhållanden 
 

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vidta 
åtgärder innan ett eventuellt anställningsavtal 
träffas.  
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel hälsouppgifter och uppgift om fackligt 
medlemskap, behandlar vi endast om du frivilligt 
lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av 
ditt uttryckliga samtycke. 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 
månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av 
rättsliga krav. 
 

 
Framtida rekrytering 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Bild- och ljudmaterial 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kompetensuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Uppgift om facklig tillhörighet 

• Uppgift om omdöme 

• Uppgift om sociala förhållanden 
 

Samtycke. Behandlingen sker med stöd av ditt sam-
tycke. 
 
Särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel 
hälsouppgifter och uppgift om fackligt medlemskap, 
behandlar vi med stöd av ditt uttryckliga samtycke. 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en tid om 26 månader efter det att rekryteringsprocessen 
avslutats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Genomföra kontroller, tester och lämplighetsprövningar 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Testuppgifter 
 

Samtycke. Behandlingen sker med stöd att ditt sam-
tycke. 
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 
Särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel 
hälsouppgifter, behandlar vi med stöd av ditt 
uttryckliga samtycke. 
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under rekryteringsprocessen för detta syfte och för en tid om 26 
månader därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av 
rättsliga krav. 
 

 
Utvärdera och följa upp rekryteringsprocessen 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Anställningsuppgifter 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter 

• Kompetensuppgifter 

• Organisatoriska uppgifter  
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa 
upp och utvärdera rekryteringsprocessen.  
 

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas 
tillsvidare.  
 

 
Uppfylla rättsliga skyldigheter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Anställningsuppgifter 

• Organisatorisk information 
 

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för 
att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för 
Förbundet.  
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
  

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att Förbundet ska kunna 
uppfylla sina rättsliga skyldigheter. 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

Hantera och bemöta rättsliga krav 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Anställningsuppgifter 

• Bild- och ljudmaterial 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kompetensuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om facklig tillhörighet 

• Uppgift om omdöme 

• Uppgift om sociala förhållanden 
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för 
att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera 
och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist 
och rättsprocesser.  
 
Behandlingen av personnummer är nödvändig med 
hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
 
Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, 
till exempel uppgift om fackligt medlemskap och 
hälsouppgifter, behandlas om det är nödvändigt för 
att hantera och bemöta rättsliga krav.  
 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för att hantera och bemöta det 
rättsliga kravet. 
 
 

 


