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Policy för hantering av cookies och personuppgifter ver.1.6, 2020-03-06 

 

 

1. Allmänt 

Genom att gå in på www.rekryteringshuset.se och www.rekryteringhuset.com (”hemsidan”) godkänner du 

villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av 

hemsidan.  

För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor. 

RekryteringsHuset i Sverige AB med org.nr 556888-2244 (nedan betecknat som ”vi”, ”vår”, ”oss”, ”företaget”) är 

ansvarig för hemsidan. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till petra.lindomborg@rekryteringshuset.se. 

För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, www.rekryteringshuset.se samt www.rekryteringshuset.com nedan 

kallad (.com). 

 

2. Cookies 

www.rekryteringshuset.se (.com) använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på 

hemsidebesökarens dator eller mobila enhet. Det finns tre typer av cookies: sessions cookies, 

permanenta cookies och tredje partscookies. Sessionscookies lagras i webbläsarens minne och raderas 

när webbläsaren stängs. Permanenta cookies lagras på hemsidesbesökarens enhet under en längre 

förinställd period eller till dess att du själv manuellt väljer att radera den. Tredjeparts cookies innebär att 

cookies sätts in av en tredje part.  

RekryteringsHuset använder nödvändiga cookies och tredje partscookies för att möjliggöra användningen av våra 

webbtjänster och för att ge en mer positiv upplevelse. När det gäller beteende på www.rekryteringshuset.se 

(.com) sparas inte IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig 

kopplas samman med din identitet hos RekryteringsHuset. 

 

På RekryteringsHusets webbplats kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från exempelvis sociala nätverk 

såsom LinkedIn och rekryteringssystem såsom Varbi, dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda 

cookies i anslutning till RekryteringsHusets webbplats. RekryteringsHuset saknar åtkomst till, och kan inte styra 

över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in där. Därför behöver 

du kontrollera dessa leverantörers webbplatser för att få ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken 

information de samlar in och hur du kan ta bort och blockera dem. Detsamma gäller även när vi hänvisar till andra 

företag genom att länkar till deras webbplatser exempelvis kundföretagen i våra platsannonser, våra leverantörer 

av arbetspsykologiska tester mm.  

 

   

http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringhuset.com/
http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringshuset.com/
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Cookies på den här hemsidan  

Namn Typ av cookie, uppgifter 

som samlas in och 

cookiens funktion 

Lagringstid Domännamn Utelämning av 

uppgifter till tredje 

part 

 1P_JAR Används för att spara 

besökarens 

användarinställningar och 

information vid varje besök 

av webbsidor som 

innehåller Google-tjänster 

och för att analysera 

besökarens beteende på 

webbplatsen. (Google 

maps) 

30 dagar www.rekryteringshuset.se 

samt  

www.rekryteringshuset.com 

  

Google 

NID Används för att spara 

besökarens 

användarinställningar och 

information vid varje besök 

av webbsidor som 

innehåller Google-tjänster 

och för att analysera 

besökarens beteende på 

webbplatsen. (Google 

maps) 

6 månader www.rekryteringshuset.se 

samt  

www.rekryteringshuset.com 

 

Google 

ANID Används för att spara 

besökarens 

användarinställningar och 

information vid varje besök 

av webbsidor som 

innehåller Google-tjänster 

och för att analysera 

besökarens beteende på 

webbplatsen. (Google 

maps) 

1 år www.rekryteringshuset.se 

samt  

www.rekryteringshuset.com 

 

Google 

Consent Används för att spara 

besökarens 

användarinställningar och 

information vid varje besök 

av webbsidor som 

innehåller Google-tjänster 

och för att analysera 

besökarens beteende på 

webbplatsen. (Google 

maps) 

1 år www.rekryteringshuset.se 

samt  

www.rekryteringshuset.com 

 

Google 

http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringshuset.com/
http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringshuset.com/
http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringshuset.com/
http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringshuset.com/
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OTZ Används för att spara 

besökarens 

användarinställningar och 

information vid varje besök 

av webbsidor som 

innehåller Google-tjänster 

och för att analysera 

besökarens beteende på 

webbplatsen. (Google 

maps) 

1 månad  www.rekryteringshuset.se 

samt  

www.rekryteringshuset.com 

 

Google 

cookielawinfo-

checkbox-non-

necessary 
 

En nödvändig cookie som 

håller ordning på vilka 

cookies 

hemsidesbesökaren har 

godkänt. Lagrar inte 

personlig information. 

Sparas lokalt på 

besökarens enhet.  

24 timmar www.rekryteringshuset.se 

samt  

www.rekryteringshuset.com 

 

 

viewed_cookie_policy En nödvändig cookie som 

registrerar om 

hemsidesbesökaren har 

accepterar användningen 

av cookies på hemsidan. 

Lagrar inte personlig 

information. Sparas lokalt 

på besökarens enhet.  

24 timmar www.rekryteringshuset.se 

samt  

www.rekryteringshuset.com 

 

 

cookielawinfo-

checkbox-necessary 

En nödvändig cookie som 

håller ordning på vilka 

cookies 

hemsidesbesökaren har 

godkänt. Lagrar inte 

personlig information. 

Sparas lokalt på 

besökarens enhet.  

 
 

24 timmar www.rekryteringshuset.se 

samt  

www.rekryteringshuset.com 

 

 

 

För mer information om Googles cookies: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv 

 

Radering och blockering av cookies 

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt men genom inställningar i din webbläsare kan du blockera 

och ta bort cookies. Hur detta görs till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och går att läsa mer om i 

instruktionerna till webbläsaren alternativt i den hjälpfunktion som finns i de flesta webbläsare. Om du blockerar 

cookies kan vi inte garantera att hemsidan fungerar optimalt. Mer information om hur du hanterar och tar bort 

cookies finns också på www.aboutcookies.org. 

http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringshuset.com/
http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringshuset.com/
http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringshuset.com/
http://www.rekryteringshuset.se/
http://www.rekryteringshuset.com/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv
http://www.aboutcookies.org/
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3. Personuppgifter 

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via 

formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt 

kunna hantera och svara på din förfrågan.  

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som 

krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.  

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig, få eventuellt felaktiga 

uppgifter rättade och begära att bli raderad. För mer information se vår integritetspolicy på 

www.rekryteringshuset.se. 

RekryteringsHuset i Sverige AB  är personuppgiftsansvarig. För frågor angående hanteringen av 

personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta petra@rekryteringshuset.se.  

 


