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Samtycke – för dig som kandidat
Ändamål med samtycket
I enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), vill vi
få ditt samtycke till att samla in och behandla dina personuppgifter. Ändamålet är att du ska
finnas registrerad i vår kandidatdatabas (kandidatsystem) och att vi vid en så kallad
Fördjupad bedömning arkiverar personuppgifter enligt specificeringen i detta
samtyckesdokument.

Personuppgiftsansvarig och dina rättigheter
Högström & Co Management AB (”vi”, ”oss”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig. För att komma
i kontakt med oss eller vårt dataskyddsombud kan du ringa eller e-posta: 0470-70 56 30 eller
info@hogstrom-co.se
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att få dina
uppgifter rättade, ändrade och raderade. Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet, dvs. få de
uppgifter som du själv har lämnat flyttade. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina
personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år. Detta
görs genom en skriftlig ansökan till den personuppgiftsansvarige.

När samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter när du registrerar en ansökan till en aktuell tjänst och/eller
en profil i vårt kandidatsystem via vår hemsida (www.hogstrom-co.se), eller då vi efter
muntligt alternativt skriftligt medgivande har registrerat detta åt dig.
I den senare delen av vår rekryteringsprocess, Fördjupad bedömning, samlar vi in ytterligare
personuppgifter via e-post, digitala testverktyg och i pappersformat.

Vilken typ av personuppgifter och hur länge sparas de?
Personuppgifter vi kan samla in och behandla för detta ändamål är:





Namn
Telefonnummer
Adress
E-postadress






CV/ Meritförteckning
Personligt brev
Foto
Tidigare anställning(-ar)

Personuppgifterna sparas för detta ändamål tills du återkallar ditt samtycke. Det gör du
genom att meddela oss via e-post, info@hogstrom-co.se
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Blir du kallad och inbokad till en intervju/ett möte kommer vi att skriva ditt namn i
kalenderbokningen. Detta raderas inom 10-13 månader efter att bokningens datum passerat.
Följande personuppgifter syftar till sådana uppgifter vi samlar in vid en Fördjupad bedömning
(den senare delen av vår rekryteringsprocess):









Erfarenhetsdokument
Referenslista, lön och löneanspråk
Ev. minnesanteckningar från intervjun
Testresultat
Kön (eventuellt)
Födelseår
Kreditupplysning i vissa fall (du informeras och får samtycka till detta innan)
Utdrag ur belastningsregistret i vissa fall (du ombeds beställa och får samtycka till detta innan)

Du som kandidat får, då vi kontaktar dig, muntlig eller skriftlig information om när insamling
av dessa personuppgifter ska ske. Arkivering sker både fysiskt och digitalt. Arkiveringstiden
för det fysiska materialet och det vi har i de digitala testverktygen är 2 år om du blir
anställd/får tjänsten respektive 6 månader om du ej blir anställd/ej får tjänsten. Det material
vi får in via e-post skrivs ut och sparas fysiskt enligt ovan arkiveringstid, men epostmeddelandet och filerna däri raderas efter 6 månader.
En del av kommunikationen under en pågående rekryteringsprocess kommer att ske via epost. Vi kan vilja spara denna korrespondens under tiden då processen är aktuell och
kommer sedan att radera den då rekryteringsuppdraget är avslutat. Undantaget är dock
uppgifter vi samlar in vid en Fördjupad bedömning enligt ovan.

Vad använder vi dina personuppgifter till?




För att hålla kontakten och ge löpande information under en rekryteringsprocess.
För att kunna göra en bedömning gentemot kravprofilen för en aktuell tjänst som du
som kandidat har sökt.
För att kunna göra en bedömning gentemot kravprofilen för en aktuell tjänst som du
som kandidat kan tänkas vara intresserad av. Vi jobbar med Executive Search och
kan komma att aktivt kontakta dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?




Anställda på Högström & Co Management AB.
Ansvarig researcher i de fall en researcher används.
I ett pågående rekryteringsuppdrag är det främst ansvarig konsult och ansvarigt
affärsstöd som behandlar dina personuppgifter.

Lämnar vi vidare några av dina personuppgifter?


Ja, om du går vidare i en rekryteringsprocess efter att ha varit på en första intervju,
kommer vår uppdragsgivare att få ta del av ditt CV/Meritförteckning och personliga
brev.
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Offentlighetsprincipen gäller vid offentliga rekryteringsuppdrag och vi kan därför
behöva tillhandahålla en lista över de som sökt tjänsten. Vi kontaktar dig innan denna
eventuella överlämning sker och informerar om vem som begärt ut informationen.
I undantagsfall skrivs en sammanfattning/rapport i slutskedet av en
rekryteringsprocess, vilken överlämnas till vår uppdragsgivare.
I övrigt lämnar vi inte ifrån oss några personuppgifter till någon utanför vår egna
organisation.

Backup and restore
I händelse av ett datahaveri kan vi behöva återställa (restore) vårt kandidatsystem från en
backup. Detta är sällsynt, men vi vill att ni känner till att det kan ske. I det fall detta skulle ske
innebär det till exempel att en eventuell ändring i din profil, en ny ansökan eller en eventuell
radering av din profil kan bli ogjord. Vi kommer i så fall att förmedla detta via e-post och på
vår hemsida samt vår företagssida på LinkedIn.

Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är tillsynsmyndighet och kontaktuppgifter hittar du här nedan. På deras
hemsida finns mer information om Dataskyddsförordningen.
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Hemsida: https://www.datainspektionen.se
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