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INTEGRITETSPOLICY Behandling av jobbsökandes personuppgifter
Detta är en integritetspolicy som beskriver hur BDO (”vi”, ”våra”, ”oss”) samlar in och behandlar
personuppgifter om dig, hur vi använder och skyddar denna information och dina valmöjligheter och
rättigheter gällande hur vi behandlar dina personuppgifter.
Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter vi samlar in om dig i egenskap av ansökande
till en tjänst. Personuppgifter är information, eller en kombination av information som tillsammans
kan identifiera dig som person.
1

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

BDO är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att
användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss under
avsnittet ”kontakta oss” i denna Integritetspolicy.
2

INFORMATION VI HÄMTAR IN

Vi kan komma att samla in personuppgifter om dig från olika källor, inkluderat information som vi får
direkt från dig (t.ex. när du ansöker om ett jobb, under din anställning, eller det som följer vid avslut
av anställning, etc.), och information vi samlar in om dig från andra källor (där detta är tillåtet genom
lagstiftning).
Vi behandlar de personuppgifter som lämnar till oss i din ansökan. Dessa personuppgifter innefattar
namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning,
utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din
ansökan. Vi genomför dessutom tester och bakgrundskontroller för vissa kandidatkategorier. I de
fallen lämnar vi information om behandlingen av sådana personuppgifter innan testet inleds och
inhämtar ditt samtycke till behandlingen.

2.1 Information vi inhämtar direkt från dig
Följande kategorier av information kan vi komma att inhämta direkt från dig:
(a)

information om din person (t.ex. namn, ålder, personnummer);

(b)

kontaktinformation (t.ex. telefonnummer, e-mail, adressuppgifter);

(c)

utbildning och tidigare jobb (t.ex. ditt CV)

(d)

annan relevant information med anledning av din jobbansökan (t.ex. anställningsort,
arbetsförhållanden, särskild ledighet (ex. föräldraledighet), särskilda behov, etc.);
och

(e)

information om särskilda överenskommelser (t.ex. pensionsförmåner, etc.).

© 2021 BDO AB, the Swedish member firm of BDO International. All rights reserved. BDO International is a world wide network of
public accounting firms, called BDO Member Firms, serving international clients. Each BDO Member Firm is an independent legal
entity in its own country. The network is coordinated by BDO Global Coordination B.V. incorporated in the Netherlands with an
office in Brussels.

| Sida 2 av 5

2.2 Information vi inhämtar från andra källor
Följande kategorier av information kan vi komma att inhämta från andra källor:
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(a)

information om din person (t.ex. namn, ålder);

(b)

kontaktinformation (t.ex. telefonnummer, email, adressuppgifter); och

(c)

utbildning och tidigare jobb (t.ex. referenser från tidigare anställning).

HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER OCH GRUNDEN FÖR ANVÄNDANDET

Vi använder dina personuppgifter, baserat på din jobbansökan och eventuell tidigare anställning hos
oss, till att:
(a)

Kunna bedriva en rekryteringsprocess;

(b)

kunna tillhandahålla tjänster efterfrågade av dig;

(c)

säkerställa att våra register är korrekta och relevanta; och

(d)

uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Vi måste ha en laglig grund att behandla dina personuppgifter. I de flesta fall kommer den lagliga
grunden vara en av följande:
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(a)

för att kunna möta våra legala skyldigheter och iaktta våra/dina rättigheter inom
arbetsrätten gentemot dig som arbetssökande till exempel om vi skulle bli föremål
för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att
kunna tillvarata våra rättigheter.

(b)

Samtycke från dig som arbetssökande exempelvis för att kunna genomföra tester och
bakgrundskontroll av dig som kandidat.

(c)

för att kunna säkra vårt berättigade intresse, till exempel för att bedöma och
överväga olika kandidater till våra annonserade tjänster eller vid spontanansökan, för
att kunna bedriva och administrera en rekryteringsprocess (exempelvis kallelser och
bokningar av intervjuer) samt även för att kunna se till att våra register är korrekta
och uppdaterade.

DINA RÄTTIGHETER KRING DINA PERSONUPPGIFTER

Du kan när som helst utöva dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.
Se de olika rättigheterna du har och vad de innebär nedan.
Tillgång till dina personuppgifter:
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Du har rätt att begära och få en bekräftelse från oss om vi behandlar dina personuppgifter. Denna
rättighet inkluderar även tillgång till dina personuppgifter vi behandlar, tillsammans med information
om behandlingen och dina rättigheter (ett så kallat registerutdrag).
Begäran om rättelse av dina personuppgifter:
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål på begäran få rättelse eller komplettering av dina
personuppgifter om en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig. Om och när dina
personuppgifter förändras ber vi dig att meddela oss om dessa förändringar så snart som möjligt så
att vi kan rätta och uppdatera dina personuppgifter.
Återkalla ditt samtycke:
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när
som helst, återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling.
Radering och begränsning:
Du har rätt att begära att dina personuppgifter eller delar av dina personuppgifter raderas,
exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in
eller på annat sätt behandlats eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt. Detta gäller
dock inte i den utsträckning behandlingen är nödvändig för att exempelvis uppfylla en rättslig
förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter:
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en
intresseavvägning.
Rätt till dataportabilitet:
Du har rätt att begära att vi ska dela dina personuppgifter i ett läsbart format med ett annat
bolag/organisation.
För att utöva dina rättigheter:
Du kan se, ta bort, rätta eller uppdatera dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss genom
att kontakta HRteamet@bdo.se.
För att utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, vänligen kontakta HR-teamet genom att maila
HRteamet@bdo.se.
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DELANDE AV INFORMATION

Vi kommer generellt sett inte att dela dina personuppgifter med en tredje part (annat än leverantörer
som agerar på uppdrag av oss), om vi inte har laglig grund för att dela dina personuppgifter.
Vi anlitar ibland tredjepartsleverantörer för att utföra olika tjänster åt oss och delar dina
personuppgifter med dessa leverantörer t.ex. för genomförande av tester och bakgrundskontroller.
När vi delar dina personuppgifter genom dessa leverantörer, säkerställer vi att tillräckliga åtgärder
tas av dessa leverantörer för att dina personuppgifter ska vara säkra.
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Andra situationer när vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, är:
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(a)

i det fall det sker en försäljning eller ett uppköp av ett BDO bolag;

(b)

där det är tillåtet genom lag, att skydda eller försvara våra rättigheter och
egendomar; och

(c)

när det är nödvändigt genom lag, och/eller på begäran av myndigheter.

INFORMATION OM SÄKERHET

Vi har infört generellt accepterade standarder av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för
att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, förändring, röjande eller förstöring. Vi kräver att
alla anställda och uppdragsgivare ska ha sekretess kring personuppgifter och att endast behörig
personal ska ha tillgång till denna information. Detta regleras närmare i BDO:s
informationssäkerhetspolicy.
Vi kommer att ha kvar dina personuppgifter i enlighet med vår datalagringspolicy där våra
datalagringsperioder framgår eller under den period det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
7

INFORMATION OM ÖVERFÖRING

Dina personuppgifter kan föras över, lagras, och behandlas i ett annat land än det land där
personuppgifterna tillhandahölls. När detta görs, kommer överföringen av information ske i enlighet
med gällande dataskyddslagstiftning. När överföringen sker till ett land utanför EU/EEA använder vi
Europiska kommissionens godkända standard klausuler för kontrakt, och vid överföring till andra
byråer i BDO nätverket, kommer BDO Global Privacy Policy, BDO’s Binding Corporate Rules för
personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden att användas. Om du vill se en kopia på den
relevanta dokumentationen som vi använder vid överföring av dina personuppgifter, vänligen kontakta
oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan.
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KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi har behandlat dina personuppgifter, vänligen kontakta
HRteamet@bdo.se.
Vi är fast beslutna att arbeta med dig för att komma till en rättvis lösning kring eventuella klagomål
eller orosmoment kring integritet. Om du anser att vi inte har kunnat tillmötesgå dig med ditt
klagomål eller din oro, har du rätt att göra en klagomålsanmälan till dataskyddsmyndigheten i Sverige
(IMY) genom deras hemsida www.imy.se.
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FÖRÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Du kan begära att få en kopia av denna integritetspolicy av oss genom att använda
kontaktuppgifterna ovan. Vi kan komma att justera eller uppdatera denna policy från tid till annan.
Du kommer att kunna se när vi senast uppdaterade denna integritetspolicy genom det reviderade
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datumet på sista sidan. Förändringar eller tillägg till denna policy börjar gälla från det datum när
den reviderade policyn har publicerats.
Senast uppdaterad: 2021-06-14

© 2021 BDO AB, the Swedish member firm of BDO International. All rights reserved. BDO International is a world wide network of
public accounting firms, called BDO Member Firms, serving international clients. Each BDO Member Firm is an independent legal
entity in its own country. The network is coordinated by BDO Global Coordination B.V. incorporated in the Netherlands with an
office in Brussels.

