Behandling av personuppgifter
I enlighet med EcoGuards ansvar respekterar vi din integritet och säkerställer att dina uppgifter
behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver.
Denna informationstext beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du besöker
EcoGuards hemsida, www.ecoguard.se, eller mailar oss.
Informationstexten beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar
EcoGuard om du skulle ha frågor kring vår användning av dina personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in om dig
Vi samlar typiskt sett inte in några personuppgifter om dig om du inte själv väljer att lämna dina
uppgifter till oss, till exempel genom att maila oss direkt.
När du mailar oss samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, exempelvis
namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc.

Cookies
Vi samlar även in personuppgifter genom vår användning av olika verktyg för att granska och föra
statistik över besök och användning av Webbplatsen. Detta sker genom användning av cookies
och liknande tekniker. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här.

Hur vi behandlar dina personuppgifter
När du mailar oss behandlar vi dina personuppgifter grundat på vårt legitima intresse av att
kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens vi får. Dina personuppgifter
kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att besvara och
hantera ditt meddelande. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter
tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.

Rekrytering
Om du skickar in en arbetsansökan (spontanansökan eller för en specifik position) via vår hemsida
eller våra andra kommunikationskanaler, behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att utvärdera
din ansökan och rekrytera personal till vår verksamhet. Detta omfattar även, om tillämpligt,
referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess.
Vi ber dig att inte sända oss några känsliga Personuppgifter (t.ex. information om hälsa, ras eller
etniskt ursprung).
Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de Personuppgifter som vi samlat in
om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningskontrakt.
Laglig grund för behandlingen - Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.
•
•
•
•
•
•

Identitetsuppgifter t.ex. namn
Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
Rekryteringsuppgifter t.ex. CV, personligt brev
Information om vilken position, område och anställning du sökt
Kön, medborgaskap och nationalitet
Betyg, intyg, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning eller annan information som du
frivilligt tillhandahåller oss i din arbetsansökan

Lagringsperiod: Din ansökan sparas alltid under hela rekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds
ett jobb hos oss kan vi spara den information som vi samlat in i rekryteringsprocessen i upp till 24
månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Spontanansökningar sparas i upp till 12
månader från det att du skickar din ansökan till oss, såvida en rekryteringsprocess inte har
initierats.

Hur dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter
EcoGuard använder IT-system och programvara från tredjepartsleverantörer. Det innebär att
dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna
personuppgiftsbiträden till oss och får endast behandla dina personuppgifter enligt våra
instruktioner.

Dina rättigheter
Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa
uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.
Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få
dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för
vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att
vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att
uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna
lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna
överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Gäller informationen även för länkar till andra sidor?
Nej, vi ansvarar inte för personuppgifter som behandlas när du besöker en hemsida via någon av
våra länkar. Se respektive hemsida för hur de behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
EcoGuard AB, org. nr 556502-5755, Elementvägen 14, 702 27 Örebro är personuppgiftsansvarig
för den behandling av personuppgifter som sker via Webbplatsen.

Kontakt
Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss
på info@ecoguard.se.

Klagomål
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig
dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i
Sverige Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor
eller arbetar.

Ändringar och uppdateringar
Denna informationstext uppdaterades i november 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna
informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling.
Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna Webbplats.

Information om cookies
Cookies är små textfiler som lagras i datorns webbläsare när du besöker en webbplats. Filerna kan
sedan användas för olika syften. På den här webbplatsen används cookies för att samla in
besökarstatistik från både första och tredje part. Det gör vi för att förbättra användningen och
upplevelsen av vår webbplats.
Så här använder vi cookies
•
•
•

För att analysera hur webbplatsen används av besökarna
För att anpassa webbplatsens innehåll utifrån hur besökarna använder den
För att anpassa annonseringen i olika media utifrån hur webbplatsen används

Inaktivera cookies
Om du som besökare inte accepterar cookies från den här webbplatsen kan du inaktivera
lagringen av cookies helt eller delvis. Du kan också ta bort oönskade cookies som redan har
sparats. Båda dessa åtgärder görs via inställningsfunktionerna i din webbläsare. Inställningarna
varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Mer detaljerad information om hur du
ändrar inställningarna för cookies i din webbläsare finns i webbläsarens hjälpfunktion.
Om du har specifika frågor om hur cookies används på just den här webbplatsen kan du kontakta
oss på info@ecoguard

