
Integritetspolicy,  
Proficore AB 
Det är viktigt för oss att skydda våra kandidaters personuppgifter och försäkra oss om att all behandling av 
dem är i enlighet med de senaste europeiska riktlinjerna för lagring och registrering av personuppgifter, EU 
2016/679, GDPR. 

Så här behandlar Proficore AB dina uppgifter  
Nedan finner du en beskrivning av hur Proficore AB, som personuppgiftsansvarig, behandlar dina 

personuppgifter när du ansöker om en tjänst i en rekryteringsprocess hos oss 

Vi kan behandlar följande personuppgifter: 

• Namn 
• Adress 
• E-postadress 
• Telefonnummer 
• Annan relevant information som du lämnar när du är i kontakt med oss 

Syfte med behandlingen  
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem 
till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna matcha din ansökan i pågående rekryteringsprocess. 
Behandlingen av uppgifterna sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal 

vad gäller rekrytering med våra kunder. 

Lagring av personuppgifter 
Genom att välja att skicka dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem.  Vi behåller 
dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med lagringen. När rekryteringen är 

avslutad eller i den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med 
behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara laglig, raderas dina uppgifter 
omgående enligt rutin. Du har i övrigt rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. I de fall du exempelvis 

kontaktar oss under processens gång och inte längre vill ta del av processen raderas dina personuppgifter 
omgående enligt rutin. 

 



Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter? 
Vi säljer inte, lämnar inte ut, eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående 
parter. De enda som kan komma att ta del av dina personuppgifter är HR-konsulter anställda i Proficore 

AB. Dock kan viss information komma att delas med betrodd tredje part i form av det företag som är 
uppdragsgivare i aktuell rekryteringsprocess. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som 
säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med de senaste europeiska riktlinjerna för 

lagring och registrering av personuppgifter, EU 2016/679, GDPR och denna integritetspolicy. 

 


