INTEGRITETSPOLICY FÖR ARBETSSÖKANDE
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ALLMÄNT
I denna integritetspolicy anges hur Heimstaden samlar in, behandlar, lämnar
ut och lagrar dina personuppgifter med anledning av att du söker anställning
hos oss. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner i denna policy.
Utöver de behandlingar av personuppgifter som beskrivs i den här integritetspolicyn kan vi under vissa förutsättningar också behandla dina personuppgifter genom cookies och/eller kamerabevakning. Mer information om dessa typer av personuppgiftsbehandlingar finns tillgänglig i vår cookiepolicy
https://heimstaden.com/2018/05/cookies/ och i vår integritetspolicy om kamerabevakning https://heimstaden.com/app/uploads/2020/05/Heimstaden_-_Integritetspolicy_kamerabevakning.pdf.
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ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Heimstaden AB, org.nr. 556670-0455, Östra Promenaden 7A, 211 28 Malmö
(”Heimstaden”, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för vår behandling
av dina personuppgifter.
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BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter vi behandlar om dig i samband med din jobbansökan är
av varierande karaktär. Vi behandlar de uppgifter du själv delar, ditt CV, ditt
personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller till av oss
anlitat rekryteringsbolag, såsom exempelvis betyg och intyg. Dessutom kan vi
komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

Heimstaden behandlar sådana personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du söker anställning hos oss, bland annat genom de formulär
som du fyller i när du söker någon av de lediga anställningar som publiceras
på vår webbplats eller när du lämnar in en spontanansökan till oss. Personuppgifter kan även samlas in från tidigare arbetsgivare som du anger som referenser i din ansökan.
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SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter för rekryteringsändamål och detta sker
med stöd av vårt berättigade intresse att administrera Heimstadens rekrytering och kompetensförsörjning. En personuppgiftsbehandling som baseras på
en intresseavvägning innebär i korthet att Heimstaden har gjort bedöm-

ningen att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Heimstadens berättigade intressen, samtidigt som behandlingen inte är alltför integritetskränkande för dig.
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KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
Känsliga personuppgifter, såsom uppgifter angående yrkesskador, medlemskap i en fackförening, m.m., behandlas endast i den utsträckning som krävs
för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter eller utöva våra rättigheter på
arbetsrättens område.
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HUR LÄNGE SPARAR VID DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas av oss fram till dess
att behandling av personuppgifterna inte längre är nödvändig med hänsyn till
de ovan angivna ändamålen med behandlingen.
Heimstaden raderar löpande personuppgifter som bedöms inte vara aktuella
alternativt som inte längre behövs för de ändamål som anges i denna policy.
Normalt sparar vi dina personuppgifter under den tid rekryteringen pågår och
senast två år efter avslutad rekrytering eller efter mottagandet av spontanansökan kommer uppgifterna att raderas, om du inte innan dess har meddelat
oss att du vill att vi ska ta bort dina uppgifter. Personuppgifterna kan dock
komma att sparas längre om det behövs för att bevaka våra rättsliga intressen,
t.ex. om det pågår en rättslig process.
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SÄKERHET
Heimstaden har utvecklat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter
ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare
inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i
hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära
en risk för din integritet.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i
denna policy.

8

VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Heimstaden iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd
i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina
personuppgifter kan dock komma att lämnas ut för att Heimstaden ska kunna
uppfylla vissa rättsliga skyldigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Dina personuppgifter kan komma att delas med externa samarbetspartners
inom exempelvis rekrytering och tillhandahållande av IT-system vid eventuell
bedömning av jobbansökningar samt vid supportärenden gällande IT-system.
Vi delar till exempel dina personuppgifter med HR Manager AS, som tillhandahåller rekryteringsportalen på vår webbplats och som agerar som personuppgiftsbiträde åt oss.
Vi överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och vi säljer inte några personuppgifter.
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DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig,
samt om hur dessa används. Denna information lämnas då i form av ett utdrag ur vårt register.
Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att
vi rättar eller kompletterar dem.
Du har under vissa förutsättningar en rätt ”att bli bortglömd”, dvs. att få de
personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock under vissa omständigheter rätt att neka sådan radering, exempelvis om det finns tvingande skäl för
oss att behandla personuppgifterna.
Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål.
Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker
med stöd av en intresseavvägning.
Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har en rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt
och maskinläsbart format överförda till annan personuppgiftsansvarig.
Om du vill göra gällande någon av rättigheterna ovan får vi be dig att kontakta
oss via kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till
vår assistans.
Om du har invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål, se mer på
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips.
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ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på Heimstadens webbplats.
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KONTAKTUPPGIFTER
Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsforordningen@heimstaden.com.

