JobbPortalen Sverige AB - GDPR
Frykholmsgatan 11/
Stortorget 11
281 31
HÄSSLEHOLM
info@jobbportalen.nu
0736 - 36 43 96
Jobbportalen Sverige AB
Orgnr: 559216-0377
www.jobbportalen.nu
Version 1.0 Alexander Resic 2019-09-20

Samtycke till Hantering av Personuppgifter
JobbPortalen Sverige AB hanterar Dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Rättsliggrund för hanteringen är vår förpliktelse gentemot våra kunder och samarbetspartners. Syftena är hantering av
ansökningshandlingar för att kunna dela dem till olika arbetsgivare och rekryteringsföretag, samt kunna stödja Dig i
Din jobbsökarprocess.
JobbPortalen Sverige AB är personuppgiftsansvarig, och har fått tillgång till personuppgifter om Dig från
Dig. Informationen du delat med dig omfattar namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och epost-adress,
samt en indikation om Dina språkkunskaper.
Utöver dessa uppgifter kommer vi i våra datasystem lagra och hantera information vi får av Dig, eller som
framkommer under vårt arbete. JobbPortalen Sverige AB delar alltså viss information med olika arbetsgivarkontakter
och nätverk som är relevant till jobbsökande och som ger möjlighet till jobb.
Vi hanterar informationen ytterst varsamt, är skyldiga att spara denna fram tills dess du kommit ut i jobb. Vi lämnar
aldrig vidare denna information för annat syfte än ovanstående.
För att kunna ge Dig bästa möjliga stöd i jobbsökandet önskar vi även Ditt samtycke till att spara ytterligare
information om Dig i våra datasystem, t.ex. Ditt CV eller sökta jobb, samt genomföra jobbmatchning och vid
behov dela informationen med relevanta arbetsgivare.
Ditt samtycke är giltigt samma period som ovan.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina
uppgifter genom att kontakta vårt dataskyddsombud. Observera att ett återkallande av samtycke inte gäller retroaktivt.
Utan ditt samtycke försvåras vårt arbete att stödja Dig mot jobb.
• Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter enligt ovan.
• Jag samtycker till utskick av information om jobb.

Dataskyddsombud är Alexander Resic II tel 0736 – 36 43 96 II info@jobbportalen.nu

