
 

 

Revideco AB behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till 

Revideco AB 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Revideco AB behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete skickas in till 

Revideco AB. I rekryteringsverksamheten erhåller företaget personuppgifter från personer som söker 

anställning hos företaget, antingen direkt eller via ett rekryteringsföretag, och inhämtar 

personuppgifter vid egna rekryteringsaktiviteter. 

Vi behandlar följande personuppgifter:  

• E-postadress 

• Förnamn och efternamn 

• Kön 

• Telefonnummer 

• Adress 

• CV 

• Personligt brev 

• Övriga frivilligt bifogade filer (till exempel betyg) 

• Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret (i de fall vi använder oss av urvalsfrågor) 

 

Personuppgifter avseende arbetssökande inhämtas huvudsakligen från den arbetssökande men kan 

även inhämtas från andra personer eller företag. Vid användning av rekryteringsföretag kan sådant 

företag samla in uppgifter om arbetssökande och sortera ut kandidater som ska presenteras för 

företaget. 

Revideco AB är personuppgiftsansvarig 

Revideco AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Vad ska uppgifterna användas till? 
Personuppgifterna behandlas för att Revideco AB ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta 

tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandling är intresseavvägning Intresseavvägningen 

baseras på en avvägning mellan företagets intresse av att kunna anställa och de arbetssökandes 

intressen avseende skydd för sina personuppgifter. När det gäller behandling av personuppgifter i 

samband med en rekryteringsprocess har även de arbetssökande ett intresse av att kunna ansöka och 

komma i fråga för den aktuella anställningen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vem kan ta del av uppgifterna? 

Lämnade uppgifter kommer att användas av de medarbetare på Revideco AB som arbetar med aktuell 

rekryteringsprocess. 

 

Hur länge sparas personuppgifterna? 

Personuppgifter inhämtade i samband med rekrytering bevaras normalt under högst två år efter 
rekryteringsaktivitetens avslutande om personen inte har anställts. 
 

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig 
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Revideco AB har om dig. Om du anser att 

personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade 

eller kompletterade. 

Kontakt 

E-post: personuppgiftsansvarig@revideco.se 

Telefon: 08-54 54 25 00 (vxl) 

Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till 

Integritetsskyddsmyndigheten. 


