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Integritetsmeddelande för register över arbetssökande 

 

1 Gemensamt personuppgiftsansvariga 

Biocodex Oy 

Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo, Finland 

+358 9 329 59100 

 

Biocodex Ab 

Knarrarnäsgatan 7, 164 40 KISTA 

Tel.: 08-615 27 60 

info@biocodex.se 

 

(härefter “vi”) 

 

2 Kontaktperson i registerärenden 

Biocodex Data Protection Organization 

Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo, Finland  

+358 9 329 59100 

dataprivacy@biocodex.fi 

3 Vilket är syftet och den legala grunden för behandlingen av personuppgifter och vilka 

uppgifter samlar vi in?  

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att ta emot och behandla 

arbetsansökningar samt att förvalta vår rekryteringsprocess. Vi behandlar 

personuppgifter relaterade till rekryteringsprocessen, om de personer som har 

ansökt till våra positioner för att möjliggöra kontaktandet av sökanden och för 

beslutsfattandet då vi fyller positionerna. Vi kan också komma att behandla dina 

personuppgifter för att hantera eventuella krav från dig eller en tvist som uppstår 

med dig.  

Den legala grunden för behandling av personuppgifter är följande: 

• Vårt berättigade intresse som baserar sig på behovet att kunna behandla 

personuppgifter för rekryteringsändamål  

• Ditt samtycke, som kan begäras till exempel i följande situationer: 

o för att samla in personuppgifter från referenser 
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o för behandling av personuppgifter i lämplighetstest 

o för behandling av personuppgifter vid utförande av medicinska 

prover 

o för att spara din information för potentiella kommande tjänster 

4 Vilka uppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar följande personuppgifter i samband med registret över arbetssökande: 

• basinformation, såsom namn, födelsetid, språk, användarnamn 

och/eller annan identifikation, lösenord; 

• kontaktinformation, såsom privat email-adress, privat telefonnummer, 

hemadress;  

• Information om den aktuella positionen, såsom information om 

anställningens art och typ samt information om de kontaktpersoner som är 

utsedda för ansökningsprocessen, löneanspråk, information on när arbetet 

inleds. Mer specifika detaljer framgår av arbetssannonsen; 

• viktig information om lämplighet som du meddelat oss i 

samband med rekryteringsprocessen samt annan information 

om dig själv, din bakgrund mm. såsom bild, information om studier 

och utbildning, yrke, information om tidigare arbetserfaranhet (såsom 

arbetsgivare, anställningstid och arbetsuppgifter), språkkunskaper, annan 

specialkunskap och kompetens, personbeskrivning, olika sorters 

certifieringar och referenser för portfolio, profiler på professionella nätverk 

och andra professionella källor på Internet, samt referenser, personlighet 

och lämplighetsbedömningar utförda med ditt samtycke, samt information 

om dessa bedömningar; 

• information om rekryteringsprocessen såsom information om 

kommande intervjuer eller om avbrytandet av rekryteringsprocessen; 

• annan information som du frivilligt givit oss i samband med 

rekryteringsprocessen eller specifikt publicerat för profesionellt syfte såsom 

LinkedIn profil eller information vi separat samlat in baserat på ditt 

samtycke; och 

• Känsliga personuppgifter såsom uppgift om allergier (om du väljer att 

ange dem inför ett möte i våra lokaler), eventuellt arbetstillstånd, samt 

information om eventuella tvister med dig. 

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett krav för att vi ska kunna 

framskrida med ansökningsprocessen. 

5 Varifrån får vi uppgifter? 

Du som arbetssökare är den primära källan till informationen som sparats i registret. 

Andra källor för information används  i sådan usträckning som är tillåtet enligt 

tillämplig lagstiftning. Vid behov kan vi komma att använda rekryteringskonsulter 

och får då också information via dem. 
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Som del av rekryteringsprocessen kan vi komma att  inhämta information från din 

profil som är publicerad för professionellt ändamål. Sådan insamling av information 

sker endast i sådanutsträckning som är nödvändigt i förhållande till den 

annonserade tjänsten. 

6 Till vem delar och överför vi uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES? 

I regel delar vi inte personuppgifter från registret till utomstående parter, såvida vi 

inte har begärt och fått ditt samtycke för att dela personuppgifter för t.ex. 

lämplighetstest. Vi delar personuppgifter på ett sätt som tillåts och krävs av 

tillämplig lagstiftning till parter som, baserat på lagstiftning, kollektivavtal och/eller 

avtal, har rätt att motta data ur registret, till exempel  administrativa myndigheter 

(såsom Skatteverket och Försäkringskassan) samt Polis och åklagare. Vi kan också 

komma att dela personuppgifter med finansiella institut, försäkringsgivare samt 

externa rådgivare. Vi kan också dela personuppgifter för andra ändamål i enlighet 

med lokal lagstiftning. 

Vi behandlar personuppgifterna själva och använder oss av underleverantörer som 

behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi använder oss dessutom av 

underleverantörer för behandlingen av personuppgifter för följande tjänster: 

– Rekryteringsservice 

– IT-administration 

Vi har säkerställt  att dina personuppgifter är skyddade genom att göra nödvändiga 

avtal med underleverantörerna.  

 

Personuppgifter överförs inte utanför EU/EES. 

7 Hur skyddar vi uppgifter och hur länge lagrar vi dem? 

Endast de av våra anställda som för att utföra sitt arbete måste behandla 

personuppgifter, har rätt att använda de system som innehåller personuppgifter. 

Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. 

Personuppgifterna samlas in i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord 

och andra tekniska åtgärder. Kommunikationen mellan servern och användarens 

webbläsare är säker. Personer som behandlar personuppgifter är bundna av 

tystnadsplikt. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta lokaler som är 

säkrade med åtkomstkontroll. 

Vi lagrar personuppgifter som samlats in under rekryteringsprocessen i fyra 

månader. Om du givit oss ditt samtycke kan vi lagra dina personuppgifter i 12 

månader. För att kunna hantera eventuella krav från dig lagrar vi vissa 

personuppgifter under två år efter avslutad rekryteringsprocess. Om du blir anställd 

hos oss lagrar vi de uppgifter du har lämnat som arbetssökande och informationen 

relaterad till rekryteringsprocessen som en del av din HR-profil enligt vårt 

integritetsmeddelande om vårt arbetstagarregister. 

Vi utvärderar regelbundet behovet att lagra data med beaktande av tillämplig 

lagstiftning. Därutöver vidtar vi skäliga åtgärder för att säkerställa att inga med 
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beaktande av behandlingens syfte oförenliga, föråldrade eller felaktiga 

personuppgifter finns lagrade i registret. Vi korrigerar eller raderar sådan data utan 

dröjsmål. 

8 Vilka är dina rättigheter som registrerad?  

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som finns lagrade i registret 

angående dig själv och rätten att kräva rättelse eller radering av uppgifterna. I den 

mån behandlingen baseras på samtycke har du också rätt att återkalla eller ändra 

ditt samtycke. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av 

behandlingen innan återkallandet av samtycket.  

Du har rätt att motsätta dig eller att kräva begränsning av behandlingen av dina 

personuppgifter, och att lämna in ett klagomål hos  Integritetsskyddsmyndigheten.  

På grunder som berör din särskilda situation har du också rätt att invända mot andra 

behandlingsaktiviteter när berättigat intresse ligger som rättslig grund för 

behandlingen. I samband med din begäran ska du identifiera den specifika 

situationen baserat på vilken du motsätter dig behandlingen. Vi kan vägra 

invändningsbegäran endast på rättsliga grunder. Under vissa förutsättningar har du 

också rätt att begära att vi tillhandahåller dina personuppgifter (dataportabilitet) i 

ett maskinläsbart format.   

9 Vem kan du kontakta? 

Kontakt och begäran gällande detta integritetsmeddelande ska skickas skriftligen 

eller personligen till organisationen som hänvisas till under avsnitt två (2). 


