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RekryteringsHuset i Sverige AB – Integritetspolicy  

 

Som kandidat hos RekryteringsHuset vill vi att du ska känna dig trygg med hur dina 

personuppgifter behandlas hos oss, vi har därför upprättat denna policy. Den beskriver hur  

vi arbetar för att ta tillvara på dina rättigheter och din integritet samt hur vi behandlar och 

hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler samt 

dataskyddsförordningen (GDPR).  

 

Syfte 

 

RekryteringsHuset i Sverige AB, org.nr: 556888-2244, är ett rekryteringsföretag som erbjuder 

företag rekryteringstjänster i syfte att anställa personal. Som ett led i detta erbjuder vi personer 

som är intresserade av ett nytt jobb möjligheten att via vår hemsida ansöka om ledig tjänst samt 

skicka in spontanansökan och skapa konto i rekryteringssystemet Varbi för att kunna få tips om 

intressanta tjänster att söka.   

 

Ändamål med behandlingen och laglig grund 

I samband med att du ansöker om ledig tjänst eller gör en spontanansökan via 

RekryteringsHuset samtycker du till att vi sparar och behandlar dina personuppgifter i syfte att 

genomföra rekryteringsarbetet kopplat till rekryteringsärendet och löpande rekryteringsarbete i 

enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR samt annan tillämplig lagstiftning. Denna 

behandling grundar sig på samtycke, skulle du välja att inte lämna ditt samtycke har vi tyvärr 

ingen möjlighet att spara dina uppgifter eller genomföra behandlingen.   

 

Personuppgifter som vi behandlar om dig 

Vid en ansökan samlar vi in personuppgifter som ex. namn, e-mailadress, födelseår och 

telefonnummer samt de filer du väljer att lämna till oss som cv, personligt brev och andra 

dokument som betyg, utbildningsbevis mm. Väljer du att registrera din ansökan via Linkedin så 

kommer länken till din Linkedin profil att lagras. RekryteringsHuset samlar även in och lagrar 

information som tillkommer under en rekryteringsprocess gång ex. testsvar. Vi strävar efter att 

inte behandla fler personuppgifter än vad som är relevant för ändamålet. 

 

RekryteringsHuset avråder från att lämna känsliga uppgifter som saknar relevans för 

rekryteringen om så inte krävs för rekryteringen ex. personnummer, etnisk bakgrund, sexuell 

läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse eller facklig tillhörighet. I den mån känsliga 

uppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandlingen av dessa uppgifter 

görs på de villkor som framgår av denna integritetspolicy.   
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Referenstagning och arbetspsykologiska tester i samband med en rekryteringsprocess kan även 

komma att genomföras och behandlas baserat på ditt samtycke. Du ansvarar för att informera 

eventuella referenser om att deras personuppgifter har lämnats ut till RekryteringsHuset samt 

att de kan komma att kontaktas.   

Du är skyldig att hålla dina användar- och inloggningsuppgifter hemliga för att förhindra 

bedrägerier och obehörig användning av tjänsterna.  

Vi vill även uppmana dig till att gå in och uppdatera dina uppgifter med jämna mellanrum för 

att vi ska ha korrekt information.  

 

Marknadsföring 

I och med att du gör en ansökan till en ledig tjänst eller spontanansökan via RekryteringsHuset 

och skapar ett konto i rekryteringssystemet Varbi samtycker du till att den information du förser 

RekryteringsHuset med kan användas ex. för att skicka tips om intressanta tjänster att söka eller 

annan information från Rekryteringshuset.  

 

Personuppgiftsansvarig 

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: 

RekryteringsHuset i Sverige AB, org.nr. 556888-2244, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping.  

Dataskyddsexpert: Petra Lindomborg, petra@rekryteringshuset.se. 

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, se vid var tid gällande 

policy för hantering av personuppgifter på www.rekryteringshuset.se. 

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande lagstiftning har du 

rätt att vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se. 

 

Överföring av uppgifter 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag 

och till Rekryteringshusets uppdragsgivare i det aktuella rekryteringsuppdraget samt till 

eventuella samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska 

kunna fullfölja sina åtaganden gentemot våra kunder. Våra kunder är personuppgiftsansvariga 

för de uppgifter de mottar från RekryteringsHuset i ett rekryteringsuppdrag och våra 

leverantörer ex. Varbi AB är personuppgiftsbiträde till RekryteringsHuset. För att skydda dina 

personuppgifter har vi skriftliga avtal med våra kunder och leverantörer som är skyldiga att 

behandla informationen enligt gällande lagar, regler inom dataskydd samt rådande 

dataskyddsförordning och konfidentiellt. 

mailto:petra@rekryteringshuset.se
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Överföringar till tredje land 

RekryteringsHuset strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat 

utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget 

vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna. 

 

Lagring och gallring 

Personuppgifter i samband med ansökan till ledig tjänst och spontanansökan sparas upp till  

36 månader, eller den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning. Samtliga 

uppgifter sparas under tiden för eventuell företrädesrätt. RekryteringsHuset förbehåller sig 

rätten att radera uppgifter. Vi strävar efter att gallra bort och radera onödiga personuppgifter 

löpande.  

 

Dina rättigheter som registrerad 

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt 

att: 

- Återkalla ditt samtycke, det kan dock innebära att vi för att uppfylla andra lagkrav, 

förordningar och myndighetsbeslut måste spara vissa uppgifter under en viss tid.  

- Få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt få ett utdrag över de 

personuppgifter företaget behandlar och information om hur de behandlas; 

- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter; 

- Begära radering av dina personuppgifter under förutsättning att de inte längre är 

nödvändiga för de ändamålen de samlats in och förutsatt att företaget inte är 

skyldig att spara uppgifterna baserat på annan laglig grund, förordningar eller 

myndighetsbeslut.  

- Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en 

fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds. 

- När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet. 

 

Vi strävar efter att vidta åtgärder enligt önskemålen ovan skyndsamt, inom en månad från att vi 

har mottagit ditt önskemål. Begäran enligt ovan skickas till RekryteringsHuset via 

meddelandefunktionen i ditt konto i rekryteringssystemet Varbi.  

 

Du har möjlighet att själv avsluta ditt konto hos Varbi när du vill. Ett avslutande av kontot kan 

dock innebära att RekryteringsHuset för att uppfylla andra lagkrav måste spara uppgifter under 

en viss tid.  
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Säkerhet 

RekryteringsHuset vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder 

för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom 

obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal 

bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter. 

 

Övrigt 

RekryteringsHusets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social 

media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare 

(kollektivt "Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du 

bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra 

användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar 

vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du 

bidragit med i någon Social media-applikation. 

 

Uppdatering av dessa villkor 

RekryteringsHuset förbehåller sig rätten att ändra villkor kopplat till ditt samtycke och denna 

policy utan att meddela dig. Förändringar som väsentligt påverkar hanteringen av dina 

personuppgifter kommer vi att informera dig om via meddelandefunktionen i 

rekryteringssystemet Varbi.  

 

Frågor? 

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta 

RekryteringsHuset via meddelandefunktionen i ditt konto i rekryteringssystemet Varbi. 
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