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Integritetspolicy för kandidater 
Om du är kandidat till en tjänst hos DeLaval ska du läsa den här policyn för att få reda på hur och för vilka ändamål 

DeLaval samlar in, använder och på annat sätt behandlar data om dig och andra kandidater i samband med 

rekryteringsprocessen. Denna policy kan kompletteras av integritetspolicyer för vissa specifika verktyg och 

tjänster (t.ex. ett online-test som du ombeds göra som en del av rekryteringen). 

KATEGORIER AV DATA 

Följande kategorier av data som rör kandidaterna kan komma att behandlas av DeLaval: 

(a) Identifierande data (t.ex. för- och efternamn, civilstånd, nationalitet, födelsedatum och -plats), 

kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress), nationella identifierare (t.ex. 

nationellt ID-kort/passnummer, organisationsnummer, personnummer, körkort och visumstatus). 

(b) Tidigare och nuvarande anställningsuppgifter (t.ex. befattning, arbetsbeskrivning, företagsnamn, 

geografisk plats, lön och förmåner), akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer (t.ex. examina, 

titlar, färdigheter, språkkunskaper och slutförda utbildningar) samt andra uppgifter som ingår i ditt 

CV eller din jobbansökan (t.ex. fotografi) eller som på annat sätt tillhandahålls till DeLaval som en 

del av rekryteringsprocessen. 

(c) Anteckningar från möten med dig, skriftliga referenser från dig och anteckningar från samtal med 

referenspersoner anvisade av dig. 

(d) I förekommande fall uppgifter om positioner som erbjuds dig, inklusive avtalsuppgifter. 

(e) Data som du lägger till i din profil på något socialt nätverk (t.ex. LinkedIn) eller till ett 

rekryteringsverktyg som används som en del av rekryteringsprocessen. 

(f) I förekommande fall data som du lämnar i ett test som du frivilligt väljer att delta i som en del av 

rekryteringsprocessen (t.ex. ett personlighetstest). 

(g) I förekommande fall data som behövs för att administrera och övervaka din åtkomst till DeLavals 

lokaler (t.ex. åtkomstkort och åtkomstloggar) samt din användning av DeLavals IT-infrastruktur (t.ex. 

användardata och data för återställning av lösenord). 

(h) I förekommande fall data om rättsliga anspråk rörande dig. 

De kompletterande integritetspolicyerna för specifika verktyg och tjänster kan beskriva ytterligare kategorier av 

data om kandidater som behandlas av DeLaval. 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN 

Data om kandidaterna som innehas av DeLaval används för att administrera och fatta beslut i 

rekryteringsprocessen. Data kan också användas för administration och övervakning av tillgång till DeLavals 

lokaler och användning av DeLavals IT-infrastruktur samt för hantering av rättsliga anspråk. Vidare kan data 

användas för sådana andra ändamål som rapporteras i kompletterande integritetspolicyer eller i samband med 

insamling eller användning av specifika data, och anonyma/sammanställda data kan även användas för andra 

ändamål (t.ex. för ändamål som är relaterade till onlineverktyg som används i rekryteringsprocessen, till exempel 

för att sammanställa statistik om hur sådana verktyg används). 

Om du anställs av DeLaval kan dina data även användas för att administrera anställningsförhållandet, planera, 

organisera, hantera och följa upp arbetet samt för hantering av annan anställningsrelaterad verksamhet. Du 

kommer i så fall att få ytterligare information om DeLavals behandling av anställdas data. 

MOTTAGARE 

DeLavals data om kandidater är endast tillgängliga för den kandidat som dessa data avser och för personal (eller 

i förekommande fall tjänsteleverantörer) som behöver åtkomst till dessa data om kandidater för respektive 

ändamål som anges ovan. Därför kommer, om inte annat anges eller är uppenbart av omständigheterna, data 

som rör dig som innehas av DeLaval endast att lämnas ut till HR och rekryteringschefen/rekryteringscheferna 

(och deras chefer) samt till personal (eller, i förekommande fall, tredjepartsleverantörer) som behöver åtkomst till 

dessa data för administration av rekryteringsprocessen (t.ex. rekryteringskonsulter), för den tekniska förvaltningen 

av DeLavals lokaler och IT-infrastruktur (t.ex. viss auktoriserad IT-personal) eller för hantering av rättsliga 

anspråk. Data kan också lämnas ut om det krävs enligt gällande lag. Vidare kan DeLaval dela 

anonyma/sammanställda data med tredje part (t.ex. för att sammanställa statistik om hur vissa rekryteringsverktyg 

används). 

Kontakta DeLaval för att få reda på vilka tjänsteleverantörer, i förekommande fall, som har åtkomst till data som 

rör dig som innehas av DeLaval och för vilka ändamål sådana tjänsteleverantörer beviljas åtkomst (åtkomst kan 

till exempel beviljas för outsourcade rekryteringstjänster). 
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SAMTYCKE OCH RÄTTSLIG GRUND 

När det gäller vissa specifika användningar av data om kandidater kan DeLaval söka ditt samtycke innan sådana 

data används. Ett sådant samtycke kan till exempel ges med hjälp av ett särskilt samtyckesformulär eller genom 

att frivilligt tillhandahålla data efter att ha informerats om hur dessa data ska användas (t.ex. om du väljer att delta 

i ett personlighetstest för rekryteringsändamål). 

Om data om dig används utan att DeLaval har sökt ditt samtycke är den rättsliga grunden för behandling av dessa 

data att behandlingen är nödvändig för legitima intressen (de ändamål som anges ovan) och som DeLaval, 

grundat på en avvägning mellan olika intressen, inte anser åsidosättas av dina intressen eller grundläggande 

rättigheter och friheter. Viss behandling av data om dig kan också vara nödvändig för att fullgöra rättsliga 

skyldigheter. 

KVARHÅLLANDE OCH SÄKERHET 

Uppgifterna om dig som innehas av DeLaval kommer inte att behållas under en längre tid än vad som är rimligt 

nödvändigt för behandlingsändamålen som anges ovan. Detta innebär att om du inte rekryteras eller tillåter 

DeLaval att behålla dina data för framtida rekryteringsprocesser så kommer dina data endast att behållas till dess 

att perioden för att framställa rättsliga anspråk avseende rekryteringsprocessen har upphört. Men om det finns 

kvarstående anspråk mellan dig och DeLaval kommer de data som behövs för att hantera sådana anspråk också 

att behållas för sådant ändamål.  

DeLaval (eller i förekommande fall dess tjänsteleverantörer) har infört fysiska, tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att fastställa en lämplig säkerhetsnivå i förhållande till de risker som är förknippade med behandlingen 

och typen av data. Sådana åtgärder införs för att: (a) se till att endast behörig personal har tillgång till data för 

lagligt godkända ändamål; (b) se till att ingen annan personal ges rätt att få tillgång till data än de som behöver 

tillgång till sådana data; (c) se till att all sådan behörig personal omfattas av lämpliga avtal om sin skyldighet att 

hålla data konfidentiella; och (d) skydda data mot obehörigt avslöjande och obehörig åtkomst samt oavsiktlig eller 

olaglig utplåning, förlust och ändring. 

De data som rör dig som innehas av DeLaval kan, för de ändamål och med de begränsningar som beskrivs ovan, 

överföras mellan alla länder där DeLaval eller dess relevanta tjänsteleverantörer har verksamhet. Om, i annat fall 

än när det begärts av dig eller behövs för hantering av ett rättsligt anspråk, data kommer att överföras från den 

Europeiska unionen, kommer DeLaval att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att hålla data skyddade (t.ex. 

”standardavtalsklausuler” som antagits av EU-kommissionen). 

YTTERLIGARE INFORMATION  

Med förbehåll för begränsningar enligt gällande lag har du rätt att begära information om DeLavals behandling av 

data som rör dig, att få åtkomst till sådana data och att begära att DeLaval korrigerar, kompletterar, uppdaterar, 

låser eller raderar data som rör dig som är felaktiga, ofullständiga, förvirrande eller föråldrade. Du har även rätt 

att göra invändningar, av legitima skäl, mot behandling av data som rör dig (i synnerhet om du är berättigad att 

göra detta enligt gällande dataskyddslagstiftning) och att dra tillbaka, endast med framåtsyftande verkan, varje 

samtycke som getts av dig för behandling av sådana data. Om du tror att behandlingen av personuppgifter som 

rör dig strider mot tillämplig lag, kan du även lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten. 

Den rekryterande DeLaval-enheten (dvs. den enhet till vilken ditt CV lämnas eller som identifieras i den aktuella 

jobbannonsen) är ”personuppgiftsansvarig” för dina data. Dessa data kan emellertid också behandlas av andra 

DeLaval-enheter för de ändamål som beskrivs nedan. Detaljer om varje enhet i DeLaval-koncernen finns på 

http://www.delaval.com/legal/. 

Begäranden om ytterligare information kan göras genom att skicka en undertecknad och daterad begäran till den 

rekryterande DeLaval-enheten. Aktuella kontaktuppgifter finns på http://www.delaval.com/legal/. 

UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY 

Ytterligare funktioner kan läggas till i DeLavals rekryteringssystem och -processer i framtiden. DeLaval kommer 

att uppdatera denna policy för att beskriva hur och för vilka ändamål DeLaval kommer att behandla information i 

samband med sådana nya funktioner. DeLaval kan även uppdatera denna policy för att beskriva ytterligare 

omfattning eller ändamål med behandling av information i anslutning till rekryteringsprocessen. 
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