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Så skyddar vi dina uppgifter när du söker jobb hos oss 
 
Vi är glada över att du har visat intresse för vårt företag och vill söka jobb 
eller redan har sökt jobb hos oss. I följande text vill vi informera dig om 
hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din ansökan. 
 
Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter? 
 
Ansvarig i enlighet med dataskyddsbestämmelserna är 
 
DENIOS AB 
Västra Storgatan 12 2tr 
Box 534 
553 15 Jönköping 
 
Du hittar mer information om vårt företag, uppgifter om de personer som 
har rätt att företräda oss samt ytterligare kontaktuppgifter under rubriken 
Impressum på vår webbplats: 
https://www.denios.se/redaktionell-ruta/ 
 
Vilka uppgifter om dig behandlar vi? Och i vilket syfte? 
 
Vi behandlar de uppgifter som du har skickat till oss i samband med din 
jobbansökan för att undersöka om du skulle passa för tjänsten (eller 
eventuellt för andra tjänster i vårt företag som behöver tillsättas) och för 
att genomföra rekryteringsförfarandet. 
 
På vilken rättslig grund baseras detta? 
 
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i denna 
rekryteringsprocess är i första hand art. 6 GDPR tillsammans med de 
bestämmelser som har utfärdats i respektive land på grundval av art. 88 
GDPR, i den version som gäller från och med den 25.05.2018.  
I enlighet med detta är det tillåtet att behandla de personuppgifter som 
krävs för att fatta ett beslut om att inleda ett anställningsförhållande. 
Om uppgifterna skulle behövas efter avslutat rekryteringsförfarande vid 
en eventuell rättstvist så kan en uppgiftsbehandling ske på grundval av 
villkoren i art. 6 GDPR, särskilt för att tillvarata berättigade intressen i 
enlighet med art. 6.1 f GDPR. Vårt intresse består då i att göra anspråk 
gällande eller skydda oss från anspråk. 
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Hur länge sparas personuppgifterna? 
 
Personuppgifter som rör arbetssökande raderas efter 6 månader om 
personen inte erbjuds en anställning. 
Ifall du har gett ditt samtycke till en fortsatt lagring av dina 
personuppgifter så kommer vi att lägga in dina uppgifter i vår databas 
över arbetssökande. Uppgifterna raderas därifrån efter två år. 
Om du inom ramen för rekryteringsprocessen skulle tacka ja till en tjänst 
så kommer uppgifterna att föras över från rekryteringssystemet till vårt 
personalsystem. 
 
Till vilka mottagare vidarebefordras uppgifterna? 
 
När vi har tagit emot din jobbansökan går personalavdelningen igenom 
dina uppgifter. Passande ansökningar lämnas vidare internt till den 
avdelningsansvariga för respektive tjänst som behöver tillsättas. Sedan 
fattas beslut om det fortsatta förfarandet. Inom företaget arbetar vi efter 
principen att endast de personer som behöver det för att vi ska kunna 
genomföra rekryteringsprocessen på rätt sätt har tillgång till dina 
personuppgifter. 
 
Var behandlas personuppgifterna? 
 
Personuppgifterna behandlas endast i datacenter i Förbundsrepubliken 
Tyskland. 
 
Dina rättigheter som ”registrerad” 
 
Du har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter som rör 
dig och som vi behandlar. 
Vid en begäran om information som inte sker skriftligen ber vi om din 
förståelse för att vi eventuellt kan be dig styrka att du är den person som 
du utger dig för att vara. 
Du har även rätt att få uppgifter rättade eller raderade samt att begränsa 
behandlingen, såvida denna rättighet tillskrivs dig enligt lagen. 
Dessutom har du rätt att invända mot databehandlingen inom ramen för 
de lagstadgade bestämmelserna. Detsamma gäller rätten till 
dataportabilitet. 
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Vårt dataskyddsombud 
 
Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag. Du når  
ataskyddsombudet via följande kontaktuppgifter: 
 
DENIOS AG 
– Datenschutzbeauftragter –  
Dehmer Straße 58-66  
32549 Bad Oeynhausen, Tyskland 
E-post: privacy@denios.com 
 
Rätt att lämna in klagomål 
 
Du har rätt att lämna in klagomål angående vår behandling av 
personuppgifter hos en tillsynsmyndighet för dataskydd. 
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