
Integritetspolicy 

Integritet och trygghet är viktiga faktorer för oss och vi arbetar medvetet för att skydda alla 
personuppgifter som vi hanterar.  Vi är måna om att den information vi får till oss inte ska föras 
vidare till personer som inte är i behov av den och vi tar ansvar för den information vi har 
tillgång till. Detta innebär exempelvis att: 

vi följer PUL (personuppgiftslagen), från och med maj 2018 GDPR (General Data
Protection Regulation)

du alltid kan begära ut information om vilka uppgifter vi har om dig. Från och med maj 
2018 har du även rätt att ‘bli glömd’ i enlighet med GDPR. Din begäran ska vara skriftlig, 
underskriven och ställd till företagets verksamhetschef vars uppgift är att se till att du 
får den information du har rätt till, alternativt att du ‘blir glömd’ i lagens mening

vi inte sparar information längre tid än vad vi har behov av och vad svensk lagstiftning
kräver

vi endast lämnar ut dina uppgifter till tredje part i del fall vi så behöver för att fylla vårt ansvar

vi regelbundet uppdaterar, gallrar och sorterar bort överflödig information, såsom gamla
ansökningar, CV:n, och pärmar

Om foton används där en individ är synlig är det företagets ansvar att se till att den
individen tillfrågas innan fotot används eller sparas.. Vi kommer att efterfråga samtycke
skriftligen vid varje unikt tillfälle vi önskar använda ett foto med individer på och
individen har alltid rätt att be oss ta bort fotot.

Du har alltid rätt att begära korrigering av information vi har som du upplever som felaktig och 
vi uppskattar att du, tillsammans med oss, ser till att den information vi har är är saklig, objektiv 
och korrekt.    
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