Informationstext: sökande anställning
Den här informationstexten vänder sig till dig som söker en tjänst hos oss på Brantås Bygg. I
informations-texten beskriver vi mer detaljerat hur dina personuppgifter kan hanteras under och efter
du har deltagit i vår rekryteringsprocess.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig är Ikano Bostad AB, organisationsnummer 556289-0961, Box 1304, 172 26
Sundbyberg. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna hos Brantås Bygg AB styrs av Ikano
Bostad AB som helt äger Brantås Bygg AB.

Hur behandlar vi dina personuppgifter och varför behöver vi dem?
För att vi ska göra det så enkelt som möjligt för dig att söka en tjänst hos oss behöver vi hantera vissa
av dina personuppgifter. Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behöver från dig, vad vi använder
dem till och hur vi behandlar dem. Bevarandetider är exklusive skälig handläggningstid. Om vi
behandlar ditt personnummer står det med under kategorin identitetsuppgifter.
Ändamål

Administrera rekrytering

Vilka behandlingar som utförs
på dina personuppgifter
-

Lagra intressenter till

Personuppgiftskategorier

-

potentiell anställning
-

Hantera kontakt med

namn & personnummer)
-

intressent
-

Dokumentering från

-

Referensuppgifter: (t.ex. CV
och kontaktuppgifter till
referensperson)

På slutkandidater
Personbedömning för sökt

Kontaktuppgifter: (t.ex. Epost & telefonnummer)

intervjuer & utvärdering

-

Identitetsuppgifter: (t.ex.

-

Utvärderingsuppgifter: (Från

roll genom personlighets-

referenstagning,

analyser och färdighetstester

personlighetsanalys &

-

Referenstagning

-

Bakgrundskontroll

intervju)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att administrera
rekrytering i syfte att bl.a. kunna bedöma om du är lämplig för den sökta rollen.
Bevarandetid: Personuppgifter sparas endast så länge det finns ändamål till det. Den sökandes dokumentation som t.ex.
intervjuer och utvärdering sparas upp till 2 år (enligt diskrimineringslagen). Personlighetsanalyser och färdighetstester
sparas i 6 månader. Bakgrundskontroll raderas efter 24 timmar. Tiden är exkl. det därefter för att möta kravet.
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Ändamål

Uppfylla rättsliga skyldigheter
och hantera rättsliga ärenden

Vilka behandlingar som utförs på
dina personuppgifter
-

Kontakta, informera, bevara

Personuppgiftskategorier

-

och följa upp enligt lagar och

-

Identitetsuppgifter (t.ex.
namn, personnummer)

förordningar t.ex.: GDPR

-

Kontaktuppgifter (t.ex. e-post)

Hantera rättsliga ärenden (t.ex.

-

Ärendespecifika uppgifter

diskrimineringsärende)

Laglig grund: Rättslig förpliktelse för att kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
Berättigat intresse: Eventuell behandling av uppgifter om bl.a. brott eller lagöverträdelser sker endast om den är nödvändig
för att hantera rättsliga ärenden.
Bevarandetid: Personuppgifter sparas för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättsliga skyldigheter som vi
har och för en tid om 10 år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för
den tid därefter som är nödvändig att hantera kravet. Rättsliga ärenden sparas endast så länge det finns ändamål till det.

När och hur samlar vi in dina personuppgifter?
Personuppgifterna samlas in från dig i samband med att du kontaktar oss för att ansöka om en tjänst.
Under rekryteringsprocessen samlar vi in personuppgifter genom t.ex. personlighetsanalyser,
färdighetstester, angivna referenser, bakgrundskontroll och intervjuer.

Vilka delas dina personuppgifter med?
När vi hanterar dina personuppgifter kan dessa behöva delas med andra bolag. Nedan beskrivs varför
och när vi behöver dela dina personuppgifter med andra bolag. Antingen agerar bolagen
personuppgiftsbiträden och då är Ikano Bostad AB ansvariga över personuppgifterna, eller så har vi
delat personuppgiftsansvar. Vi delar aldrig dina personuppgifter i försäljningssyfte.
Personuppgiftsbiträden
Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar våra personuppgifter på uppdrag av en
personuppgiftsansvarig. Våra personuppgiftsbiträden är skyldiga att följa de instruktioner vi ger dem
och får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål. Vi granskar alltid våra
personuppgiftsbiträden och säkerställer att de skriver på ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Om
något av våra personuppgiftsbiträden använder sig av en tredje part, det vill säga ett företag som
agerar biträde under dem, ska de följa våra avtal. Personuppgiftsbiträdet ska underrätta Ikano Bostad
AB alternativt Brantås Bygg AB om eventuella underbiträden och uppdatera oss om nya underbiträden
används. Underbiträden har samma skyldigheter gentemot Ikano Bostad AB och Brantås Bygg AB
som personuppgiftsbiträdet har. Företag som vi använder som personuppgiftsbiträden är:
- Personlighetsanalyser, Färdighetstester (administrera rekrytering)
- Rekryteringsföretag (administrera rekrytering)
- IT-tjänsteleverantörer för t.ex. drift, lagring, support

Delade personuppgifter (företag som är självständigt ansvariga)
Vi delar även personuppgifter med företag som själva är ansvariga för hantering av personuppgifter
och som då blir personuppgiftsansvariga. Om vi delar dina personuppgifter, ansvarar mottagaren som
utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt. Företag som är självständigt
ansvariga för personuppgifter är:
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Myndigheter (Uppfylla rättsliga skyldigheter och hantera rättsliga ärenden)

-

Juridiska ombud (Uppfylla rättsliga skyldigheter och hantera rättsliga ärenden)

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter
Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten. Det skulle till exempel kunna vara om vi
skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med
andra mottagare än de som anges i de respektive texterna. Skulle vi göra ändringar kommer du få ta
del av uppdaterad information där förändringarna framgår. Den senaste versionen av informationen
finns alltid publicerad här på ikanobostad.se.

Vem kan du kontakta vid frågor?
Om du har några frågor relaterat till hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta:
- I första hand info@brantasbyggg.se eller personuppgifter@ikanobostad.se
- Till denna e-postadress kan du även kontakta oss för begäran av någon av dina rättigheter
- Adress: Personuppgiftsansvarig, Ikano Bostad, Box 1304, 172 26 Sundbyberg
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