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INTEGRITETSPOLICY
Vi på Resebemanning värnar om din personliga integritet och tar frågor om dataskydd på
största allvar.
Nedan finner du vår allmänna integritetspolicy som täcker hemsidan, kandidatdatabasen
samt den övergripande marknadsförings- och försäljningsprocessen.
Denna webbplats använder även cookies, se avsnitt "Hur använder vi cookies" nedan.
Vad är personuppgifter och vad är behandling?
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet. Det kan därmed röra sig om uppgifter såsom namn, e-postadress
eller telefonnummer men även uppgifter såsom foton eller IP-adress kan omfattas om dessa
uppgifter kan kopplas till en fysisk person.
Med behandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder som görs avseende
personuppgifter, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt
förekommande behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
utlämning genom överföring och radering.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är: Resebemanning AB,
organisationsnummer 556950-9630, besöksadress på Wallingatan 9 i Stockholm
(postadress: Finnbergsvägen 52, 131 31 Nacka).
Vilka personuppgifter kan vi samla om dig och hur bearbetar vi dem?
Resebemannings kärnverksamhet utgörs av att hitta kandidater för rekryterings- och/eller
konsultuthyrningsprocesser samt att kunna kontakta kunder och kandidater för att förmedla
jobberbjudanden. Information och personuppgifter registreras av dig som kandidat i en
databas som nås via hemsidan. Du tar själv ställning till om du vill göra dig sökbar i denna
databas och du måste därför ge ditt uttryckliga samtycke till vår behandling av dina
personuppgifter.
Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter för marknadsföring av tjänster,
tex nyhetsbrev eller inbjudningar till events. Du kan när som helst avbeställa framtida epostutskick från oss genom att följa avbeställningsanvisningarna längst ned i varje e-post,
eller kontakta oss via info@resebemanning.se.
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Om du vill veta mer om behandlingen av personuppgifter kan du läsa om olika scenarier
nedan.
Scenario

När du registrerar dina personuppgifter och övrig information i
kandidatdatabasen.

Bearbetning

För att utröna ömsesidigt intresse och lämplighet för tjänster.
För att kunna erbjuda jobb (rekrytering) eller bemanningsuppdrag.
Skicka nyhetsbrev och inbjudningar till tex kontorskvällar.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-post, adress, telefonnummer, födelsedata, önskemål,
tidigare erfarenheter samt löpande frågor och svar om erfarenheter,
kompetens osv.

Legal grund

Samtycke.

Gallring

3 år efter registrering eller nytt samtycke.

Scenario

När en kandidat lämnat dina personuppgifter i samband med en
referenstagning.

Bearbetning

För att kunna kontakta dig angående referenser.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-post, telefonnummer, titel.

Legal grund

Samtycke.

Gallring

3 år efter registrering eller nytt samtycke av resp kandidat.

Scenario

När du blivit anställd hos Resebemanning.

Bearbetning

För att kunna fullgöra förpliktelser som arbetsgivare, tex betala ut
lön.
Skicka nyhetsbrev och inbjudningar till tex kontorskvällar.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-post, adress, telefonnummer, födelsedata, kontouppgifter.

Legal grund

Anställningsavtal.

Gallring

10 år efter avslut av anställning (för uppfyllande av andra lagar).

Scenario

När du blivit fotograferad och/eller intervjuad.

Bearbetning

För att publicera namn, text och/eller foto på hemsidan, i sociala
medier eller andra digitala och/eller traditionella kanaler.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-post, foto, titel.

Legal grund

Samtycke.

Gallring

10 år efter respective tillfälle. Eller vid återtagande av samtycke.
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Scenario

När du är kontaktperson på ett av våra kundföretag.

Bearbetning

För att kunna utföra rekryterings- och bemaninngsuppdrag behöver
vi kunna registrera och hålla kontakt med ett antal kontaktpersoner
på de företag vi har avtal med.
Skicka nyhetsbrev och inbjudningar till tex kontorskvällar.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-post, telefon.

Legal grund

Berättigat intresse (utifrån avtal med kundföretag) men du kan när
som helst avanmäla dig från e-postutskick.

Gallring

10 år efter avslut av kundavtal (för uppfyllande av andra lagar) eller
vid avslut av din anställning hos kundföretaget (om du ber om att bli
borttagen eller vi får kännedom om att anställningen upphört).

Scenario

När du är kontaktperson på ett av våra potentiella kundföretag.

Bearbetning

Att kunna upprätta affärsrelationer med nya kunder i avsikt att
utveckla och utöka verksamheten.
För att kunna kontakta dig med erbjudanden om våra tjänster.
Skicka nyhetsbrev och inbjudningar till tex kontorskvällar.

Kategorier av personuppgifter

Namn, e-post, telefon.

Legal grund

Berättigat intresse men du kan när som helst avanmäla dig från epostutskick.

Gallring

5 år efter insamling.

Med vem kan vi dela med oss av dina personuppgifter?
I de fall det är nödvändigt för oss att kunna erbjuda våra tjänster och driva vår verksamhet
delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss.
Ett biträde är en organisation som behandlar personuppgifter å vår vägnar och enligt våra
instruktioner, tex en bokföringsbyrå eller en IT-tjänstleverantör.
Vi överför bara dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden för ändamål som är
förenliga med de ändamål för vilka de är insamlade. Vi har ingått skriftliga avtal med
samtliga personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer våra säkerhetskrav,
begränsningar samt krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Var hanterar vi dina personuppgifter?
Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES där våra IT-system
finns. Det kan dock förekomma att dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden
som antingen själva eller genom underleverantörer är etablerade eller lagrar information i
ett land utanför EU/EES. I sådant fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, organisatoriska
och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom
EU/EES. Detta kommer att ske antingen genom ett beslut av EU-kommissionen om att
landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga
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skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i våra avtal
med sådana personuppgiftsbiträden.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter
mot obehörig behandling (till exempel obehörig tillgång, förlust eller skada). Endast
behöriga personer som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra angivna
ändamål kommer att ha tillgång till uppgifterna. Vi utför återkommande aktiviteter för att
behålla och förbättra skyddet av dina personuppgifter.
Vilka rättigheter har du som registrerad?
Du som registrerad har alltid rätt att göra dina rättigheter gällande genom att kontakta oss
på info@resebemanning.se. I nedanstående avsnitt finns en kortfattad beskrivning av vilka
rättigheter du kan göra gällande.
Rätten till tillgång
Om du vill få ökad förståelse för vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du
begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer att lämnas i formen av ett
registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar
dem, var uppgifterna har inhämtats ifrån, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts
till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras.
Rätten till rättelse
Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att
komplettera ofullständiga uppgifter, t.ex. genom att tillhandahålla ett kompletterande
utlåtande.
Rätten till radering
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om dig ifall:
• Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller
på annat sätt behandlas.
• Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det finns
inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
• Du invänder mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och ditt skäl för
invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
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• Personuppgifterna måste raderas till följd av en rättslig förpliktelse som vi har att
uppfylla. För det fall det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar
vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter finns t.ex.
i bokföringslagstiftningen. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för
att vi ska kunna göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Skulle det vara så
att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället
att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.
Utöver ovanstående rättigheter har du även rätt till att begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas och att invända mot all behandling av personuppgifter som
stödjer sig på en intresseavvägning. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigande skäl
som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta
behandlingen. I de fall vår behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke har du
även rätt att begära att få de uppgifter som berör dig och som du lämnat, överförs till en
annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är
dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat.
Rätten till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av
följande alternativ är tillämpligt:
A. Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger oss möjlighet att
kontrollera om uppgifterna är korrekta;
B. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en
begränsning av deras användning;
C. Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du
behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
D. Du har invänt mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och vi
kontrollerar om vårt berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
Om behandlingen har begränsats i enlighet med denna punkt får sådana personuppgifter
som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för
att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts
rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.
Rätten till dataportabilitet
I de fall vår behandling av personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke eller fullgörande av
avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du lämnat till oss
överförs till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är dock att
överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske automatiserat.
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Återkallelse av samtycke
I de fall vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid
rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten
av behandlingen som skett utifrån ditt samtycke innan detta drogs tillbaka. Om du återkallar
ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt
samtycke, såvida vi inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det
vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi
istället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.
Hur åberopar du dina rättigheter?
Du kan åberopa dina rättigheter genom att kontakta oss på info@resebemanning.se eller
Resebemanning AB, Finnbergsvägen 52, 131 31 Nacka. För att vi ska kunna utföra din
förfrågan behöver vi din kontaktinformation. Vi kan också behöva be om ytterligare
information för att säkerställa din identitet.
Om du tror att dina rättigheter inte respekteras av oss, vänligen kontakta oss så att vi kan
komma överens om en lämplig åtgärd. Om du då fortfarande har invändningar kan du
kontakta svensk tillsynsmyndighet (för aktuell kontaktinformation hänvisas till
www.datainspektionen.se).
Hur använder vi cookies?
På vår hemsida används cookies för att förbättra ditt webbplatssök, våra tjänster och vår
hemsida. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din
webbläsare eller enhet. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk
information avseende din användning av våra tjänster, för att spara funktionella
inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet
att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies.
Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du
stänger ner din webbläsare.
Hur kontaktar du oss om du har frågor gäller vår integritetspolicy?
Du kan kontakta oss på info@resebemanning.se eller Resebemanning AB, Finnbergsvägen
52, 131 31 Nacka.

sida 6

