Information till arbetssökande inom OK Västerbotten
gällande behandling av personuppgifter.
För oss är det viktigt att dina personuppgifter och din personliga integritet skyddas på ett korrekt
sätt. Vi vill därför med denna text ge dig information om vad vi gör med dina personuppgifter när
du ansöker om en anställning i OK Västerbotten. Syftet är att ge tydlig information om hur vi
behandlar dina personuppgifter för att genomföra rekryteringsprocessen. Behandling av
personuppgifter omfattar allt som vi gör med uppgifterna om dig som arbetssökande.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som identifierar eller kan identifiera dig som person. De
personuppgifter som vi behandlar är sådant som du själv lämnar till oss i samband med
rekryteringsprocessen,
exempelvis
namn,
personnummer,
adress,
telefonnummer,
rekommendationer från tidigare arbetsgivare. Men även sådana personuppgifter som uppstår till
följd av att vi genomför olika typer av tester och intervjuer under rekryteringsprocessen eller
bakgrundskontroller i tillämpliga fall.

Vem är personuppgiftsansvarig?

OK Västerbotten är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som
beskrivs i denna informationstext, såvida du inte har informerats om något annat. I egenskap av
personuppgiftsansvarig bestämmer vi ändamålen och medlen för behandlingen av dina
personuppgifter.

Varifrån kommer personuppgifterna om dig?

De personuppgifter som vi behandlar om dig kommer från olika källor:
1. Personuppgifter som du tillhandahåller till oss exempelvis i ansökningshandlingen med
tillhörande dokument
2. Personuppgifter som uppstår till följd av att vi genomför tester, personliga intervjuer eller
bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen
3. Personuppgifter kan också komma att samlas in från tredje part.

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag inom OKQ8-sfären, i de fall det är
nödvändigt för att genomföra rekryteringsprocessen, för den anställning du ansöker till. Vi kan även
dela personuppgifter med externa företag, exempelvis samarbetspartners för genomförande av
personlighetstester. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte
att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om. Vi säkerställer även att dina
personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/ESS-området.
För de ändamål som beskrivs nedan kan dina personuppgifter delas med andra enheter inom OK
och OKQ8 Scandinavia. Sådana behandlingar regleras av avtal inom OK och OKQ8 Scandinavia och
har utformats på ett sätt som skyddar dina rättigheter som registrerad. Kontakta oss om du önskar
mer information om informationsutbytet inom OKQ8-sfären. Personuppgifter kan också lämnas ut
utanför OK Västerbotten. Sådan mottagare kategoriseras i någon av följande kategorier: leverantör
av varor och tjänster, samarbetspartners eller myndighet.
Hur behandlar vi dina personuppgifter och varför?
Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som krävs för att genomföra alla delar i
rekryteringsprocessen. Den lagliga grunden för all den behandling vi gör är det samtycke du ger oss

när vi samlar in nödvändiga uppgifter. Vi använder även dina personuppgifter för att göra analyser
i syfte att förbättra vår rekryteringsprocess, exempelvis val av kanaler för att publicera
platsannonser.
Det kan förekomma situationer där vi kan behöva inhämta ditt uttryckliga samtycke för att inhämta
ytterligare personuppgifter exempelvis om bakgrundskontroller ingår i rekryteringsprocessen.

Dina rättigheter?

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som arbetssökande vissa lagstadgade rättigheter i
relation till det personuppgifter vi hanterar om dig.
•

Rätt till tillgång
Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få
bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få
tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.

•

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att
få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska
kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

•

Rätt till rättelse, radering eller begränsning
Du har under vissa omständigheter rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling
av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

•

Rätt att klaga till myndighet
Du har rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Datainspektionen)
om behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s
dataskyddslagstiftning.

•

Rätt till invändning av intresseavvägning
När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning (d.v.s. enligt artikel 6.1 f GDPR) har
du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och
egenhändigt undertecknad begäran till nedan angiven adress.
Du kan även kontakta vår dataskyddsansvarige för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi
hanterar dina personuppgifter.
OK Västerbotten ekonomisk förening
Att: Dataskyddsansvarig
Parkvägen 7 B
903 42 Umeå

