
 

 

  

DETALJERAD INFORMATION OM MOTTAGARE SOM UPPGIFTER DELAS MED 

ARBETSSÖKANDE 

 

Myndigheter 

Uppfylla rättsliga skyldigheter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för utlämnandet 

• 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. 
 

 
Hantera och bemöta rättsliga krav  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för utlämnandet 

• Anställningsuppgifter 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kompetensuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om facklig tillhörighet 

• Uppgift om omdöme 

• Uppgift om sociala förhållanden 

• Bild- och ljudmaterial 
 

 

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, delar vi om det är nödvändigt för att 
hantera och bemöta rättsliga krav.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer 

Uppfylla rättsliga skyldigheter 

Kategorier av personuppgifter Laglig grund 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kompetensuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Uppgift om facklig tillhörighet 

• Uppgift om omdöme 

• Uppgift om sociala förhållanden 

• Bild- och ljudmaterial 
 
 

Rättslig skyldighet. 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 när det är nödvändigt för 
att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter eller 
utöva våra rättigheter inom arbetsrätten. 
 

 
Hantera och bemöta rättsliga krav  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för utlämnandet 

• Anställningsuppgifter 

• Demografiska uppgifter 

• Identitetsuppgifter, inklusive personnummer 

• Kompetensuppgifter 

• Kontaktuppgifter 

• Organisatorisk information 

• Uppgift om facklig tillhörighet 

• Uppgift om omdöme 

• Uppgift om sociala förhållanden 

• Bild- och ljudmaterial 
 

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, delar vi om det är nödvändigt för att 
hantera och bemöta rättsliga krav.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Externa rådgivare 

Hantera och bemöta rättsliga krav  

Kategorier av personuppgifter Laglig grund för utlämnandet 

• 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, delar vi om det är nödvändigt för att 
hantera och bemöta rättsliga krav.  
 

 
 


