Information till registrerade – extern
Rekrytering (kandidater)
Om du söker jobb hos Konstsmide kommer vi att behandla dina personuppgifter i den
omfattning som krävs för den aktuella rekryteringsprocessen. Jobbansökningar tas emot via epost. Det är viktigt att den information som du lämnar till oss är saklig och att du undviker att
lämna uppgifter om dig som är integritetskänsliga om inte dessa är relevanta för den aktuella
anställningen.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
Om du skickar in en spontanansökan till oss och om den är relevant för vår verksamhet
kommer vi att spara den i upp till 6 månader om vi vill spara din ansökan längre än så
kommer vi att begära ditt samtycke.
Om du skickar in en ansökan till en specifik utannonserad tjänst via oss eller extern
rekryteringsfirma anlitad av oss kommer vi hantera den ansökan inom ramen för den
rekryteringsprocessen. Ansökningar och CV sparas på ett sådant sätt att endast behöriga har
tillgång till dessa. Under rekryteringsprocessen kommer vi behandla både de uppgifter du
skickar till oss och eventuella tester.
Mottagare av personuppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar
stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, och på det sätt och i den omfattning som krävs för
att Konstsmide ska kunna fullfölja åtagandena gentemot dig som kandidat. Beroende på typ
av tjänst kan dina personuppgifter komma att delas med rekryteringsföretag som anlitats av
oss.
Överföringar till tredje land
Företaget överför inte dina personuppgifter till tredje land.
Lagring och gallring
Dina personuppgifter som vi hanterar vid en rekrytering till en tjänst sparas så länge
rekryteringen pågår och ytterligare max två år med hänvisning till diskrimineringslagen, för
att vi ska ha möjlighet att visa på vilka grunder anställningsbeslutet togs.
Om du har skickat in en spontanansökan bevarar vi din ansökan under 6 månader innan vi
raderar den. Om du har en intressant profil frågar vi dig om vi får spara den ytterligare en tid.
Om dina personuppgifter finns i fakturaunderlag kommer de att bevaras i vår bokföring sju år
enligt bokföringslagen.

Automatiserat beslutsfattande
Företaget kommer inte använda dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

DINA RÄTTIGHETER
Som registrerad har du vissa rättigheter. Rättigheterna utgår från dataskyddsförordningen och
de framgår nedan. När du vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta
Konstsmide kontaktuppgifter som finns under p. 1.2 i denna policy.
Svar från oss inom en månad
När du utnyttjar dina rättigheter är företagets utgångspunkt att följa din begäran och
återkoppla till dig senast inom en månad från det att du kontaktat oss. Vi kommer alltid att
besvara din begäran skriftligen.
Generella undantag från rättigheten
Beroende på vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på och ändamålet med
behandlingen kan det finnas undantag eller begränsningar till din möjlighet att utöva dina
rättigheter.
Om begäran är uppenbart orimlig eller ogrundad, särskilt med tanke på om den sker på ett
återkommande sätt, får företaget antingen ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.
Företaget ska i så fall kunna visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

Tillgång till dina personuppgifter, registerutdrag
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om hur vi behandlar personuppgifter som
rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett
så kallat registerutdrag.
Undantag från rättigheten
Det kan finnas bestämmelser i annan lagstiftning eller att ett utlämnande av informationen
medför nackdelar för andra.

Begära rättelse av felaktiga uppgifter
Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att
komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos den personuppgiftsansvariga.
Undantag från rättigheten
Inga särskilda undantag.

Begära att få sina uppgifter raderade
Du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade.
Undantag från rättigheten
Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig
förpliktelse enligt unionsrätten eller nationell rätt eller för att vi ska kunna fastställa, göra
gällande eller försvara rättsliga anspråk till exempel betalningsanspråk.

Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter
begränsas.
Möjligheten till begränsning gäller om: a) den registrerade bestrider personuppgifternas
korrekthet; b) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att uppgifterna
raderas i stället begär en begränsning av deras användning; c) den personuppgiftsansvarige
behöver inte längre uppgifterna men den registrerade behöver uppgifterna för att kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller d) den registrerade har invänt
mot behandlingen enligt artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den
personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Begära rätten till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit
oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa
uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Undantag från rättigheten
Rätten till dataportabilitet gäller endast behandlingar som sker med stöd av samtycke enligt
artikel 6.1(a) eller artikel 9.1(a) eller med stöd av ett avtal som tecknats med dig enligt artikel
6.1(b).

Begära rättelse av felaktiga uppgifter
Du har rätt att begära att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga
personuppgifter som rör dig rättade. Beroende av ändamålet med behandlingen, har du också
rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att invända mot behandling
Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra
invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1 f

(berättigat intresse). Rätten till invändning gäller bland annat behandling som innebär
profilering

Rätt att invända mot beslut som enbart grundas på automatiserad behandling
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling,
inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad
påverkar dig.
Undantag från rättigheten
Rättigheten gäller inte om beslutet
a) är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och
den personuppgiftsansvarige,
b) tillåts enligt lag som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer
lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade
intressen, eller
c) grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

