BNP PARIBAS CARDIF
INFORMATION OM HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER VID REKRYTERING
Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och transparent
samt genom att vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.
Här får du information om hur BNP Paribas Cardif Nordic AB, BNP Paribas Cardif Försäkring AB och/eller BNP
Paribas Cardif Livförsäkring AB, inklusive bolagens filialer i Danmark och Norge (“BNP Paribas Cardif”)
behandlar och skyddar dina personuppgifter.
Varje bolag är personuppgiftsansvarig för insamling och behandling av personuppgifter inom ramen för
rekryteringsprocessen till det bolaget. Syftet med denna information är att informera dig vilka personuppgifter
vi behandlar, hur vi behandlar dem, hur vi delar uppgifter till andra, hur länge vi sparar personuppgifter, vad
dina rättigheter är samt hur och vem du kan kontakta för att utnyttja dina rättigheter.
Genom att delta i en rekryteringsprocess godkänner du att dina personuppgifter behandlas såsom anges häri,
inklusive personuppgifter av mer känslig natur, såsom hälsorelaterade, som vi får ta del av från dig eller från en
referens. Vi kommer dock bara att behandla sådan känslig information i den utsträckning och så länge den är
relevant för rekryteringsprocessen.
1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
De personuppgifter som vi behandlar i en rekryteringsprocess är följande:
 Namn och kontaktinformation
 Utbildningsbakgrund, inklusive certifieringar, examina samt betyg
 Arbetslivserfarenhet
 Inkomst- och löneuppgifter, befintlig och begärd
 Information om jobbkvalifikationer inklusive referenser
 CV och personligt brev
 Dokument och information som stödjer beskrivningar och utlåtanden samt övrig information som
lämnats
 Resultat och utvärderingar från rekryteringsprocessen
 Eventuellt känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter och facklig tillhörighet (i den mån de tillhandahålls
direkt från dig eller tredje part, såsom från en referens)
 Resultat från bakgrundskontroll och kontroll av social medier, såsom LinkedIn och Facebook.
 Information om fällande domar eller medicinsk information kommer endast att efterfrågas om det är
tillåtet enligt gällande lagstiftning
 Annan för rekryteringsprocessen och för lämplighetsbedömningen relevant information
2. HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM DIG?
De personuppgifter vi behandlar om dig samlas antingen in från dig direkt eller kan hämtas in av oss från
följande källor:
 Tidigare arbetsgivare
 Referenser
 Utbildningsinstitut
 Sociala medier, såsom LinkedIn och Facebook

 Relevanta myndigheter, såsom exempelvis Skatteverket eller Överförmyndarnämnden
3. LAGLIG GRUND OCH SYFTEN FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?
Beroende på syftet och informationens natur behandlas dina personuppgifter med stöd av en eller flera av
nedan angivna lagliga grunder. Om vi behöver behandla dina uppgifter för något annat syfte än som anges i
denna punkt 3, kommer du bli informerad samt, om nödvändigt, kommer vi inhämta ditt samtycke.
a. Fullgörande av avtal
Vi använder dina personuppgifter för att träffa och fullgöra avtal, bland annat för att avgöra om ett
anställningsavtal skall ingås och utformningen härav.
b. Fullgörande av rättslig förpliktelse
Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga skyldigheter som vi har enligt lagar och föreskrifter.
c. Berättigat intresse
Vi använder dina personuppgifter för att fullfölja våra berättigade intressen, exempelvis för att inhämta
tillräcklig kunskap för att genomföra en effektiv och relevant rekrytering för båda parter eller sparande av
personuppgifter för kommande rekryteringar. Vi kan också komma att dela dina uppgifter med bolag inom BNP
Paribas-koncernen för innevarande och kommande rekryteringar.
d. Samtycke
I vissa fall krävs ditt samtycke för behandling av vissa personuppgifter, till exempel:
 [I syfte att kunna genomföra personlighetstester eller liknande tester som omfattas av
rekryteringsprocessen]
4. HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För att kunna fullgöra de syften som angetts ovan, kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande:
 Andra bolag inom BNP Paribas-koncernen, exempelvis för koncernintern rapportering
 Rekryteringsfirmor och leverantörer som bistår vid rekryteringsprocessen
 Aktörer som genomför bakgrundskontroll
 Andra parter som vi behöver lämna information till enligt gällande lagstiftning
5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES
Dina personuppgifter behandlas och lagras inom den Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad
omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EU/EES.
Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga
och nödvändiga skyddsåtgärder vid eventuell överföring till land utanför EU/EES, till exempel till USA. All sådan
överföring sker med tillämpning av Dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser.
6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER OCH HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller
den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt. Efter att en rekryteringsprocess är avslutad sparar vi
exempelvis dina uppgifter i 24 månader i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning.
Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, fysiska, legala och organisatoriska säkerhetsåtgärder som uppfyller vid var tid
erforderliga krav enligt gällande rätt för att skydda din integritet. För det fall vi anlitar någon annan part för
behandling av personuppgifter som vi ansvarar för, utförs det alltid med omsorg och med krav på att
Dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

7. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU OCH HUR SKA DU UTNYTTJA DEM?
I enlighet med dataskyddsförordningen har du följande rättigheter i tillämplig mån:
 Rätt till information: Du har rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas. Du
har även rätt att beställa en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi säkerställer alltid din
identitet innan du får tillgång till din information.
 Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av sådan information som du anser vara felaktig.
 Rätt till radering: Du har rätt att begära radering av sådan information som du anser vara felaktig eller
som du anser saknar laglig grund för vår hantering. Vänligen observera att viss information kan vara
undantagen från din rätt till radering enligt andra lagar och föreskrifter.
 Rätt till begränsning: Du kan i vissa fall begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 Rätt till invändningar: Du har rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina
personuppgifter prövad.
 Rätt att återkalla samtycke: Där du har gett samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, har du
rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka
lagligheten av behandlingen som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas.
 Rätt till dataportabilitet: På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss
överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt.
Vi står under tillsyn av Datainspektionen och du har också rätt att vända dig direkt till dem med klagomål, men
vi uppmuntrar dig att i första hand kontakta oss för att hantera dina klagomål.
8. HUR KAN DU HÅLLA DIG UPPDATERAD VID FÖRÄNDRINGAR GÄLLANDE DENNA INFORMATION?
I denna värld av ständiga tekniska framsteg och förändringar kan vi komma att behöva uppdatera denna
information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vi kommer meddela på vår hemsida när väsentliga ändringar sker samt genom våra andra löpande
kommunikationer med våra kunder.
9. HUR KONTAKTAR DU OSS?
Om du har några frågor kring vår hantering av personuppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på
dponordic@bnpparibascardif.com.
BNP Paribas Cardif Nordic AB org.nr 556591-7902, BNP Paribas Cardif Försäkring AB, 516406-0567, och BNP
Paribas Cardif Livförsäkring AB, 516406-0559, är personuppgiftsansvariga vid deras respektive
rekryteringsprocesser. Du kan skriva till oss på adress:
Box 24110, 400 22 Göteborg, Sverige

Denna information upprättad den 25 maj 2018.

