PEMA Partner AB

INTEGRITETSPOLICY – PEMA PARTNER
Denna integritetspolicy omfattar personuppgiftsbehandling PEMA Partner.
1.

KONTAKTUPPGIFTER

1.1

PEMA Partner AB är tillsammans med PEMA Sweden AB (hädanefter ”PEMA” eller ”vi”)
har ett delat personuppgiftsansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av
PEMA och dess underleverantörer.
Om du har frågor om eller synpunkter på hur PEMA behandlar dina personuppgifter är
du välkommen att kontakta oss på:
E-post: personuppgifter@pemasweden.se
Adress: Svärmaregatan 1, 603 61 Norrköping

2.

HUR SAMLAS MINA PERSONUPPGIFTER IN?

2.1

Felanmälan. I samband med att du gör en felanmälan, antingen via telefon, e-post eller
kontaktformulär på hemsidan sparas dina kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer
och e-postadress.

2.2

Rekrytering eller jobbansökan. Som arbetssökande kan du skicka in din ansökan till
rekrytering@pemapartner.se. Din ansökan kan komma att behandlas av personer i
ledande befattning.

2.3

Anställning I samband med och under din anställning på PEMA inhämtar vi
kontaktuppgifter och andra personuppgifter som behövs för din anställning och
utbetalning av lön. Vi registrerar löpande information rörande ditt arbete och anställning
på PEMA.

2.4

Kund och avtal. Vi registrerar kontakt- och fakturainformation till avtalsparter, beställare
och övriga kontaktpersoner.

2.5

Leverantörer. Vi registrerar kontakt- och fakturainformation till avtalsparter, leverantörer
och övriga kontaktpersoner.

2.6

Kontakt All inkommande e-post och samtal till bolaget behandlas.

3.

VILKA AV MINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR PEMA OCH VARFÖR?

3.1

Ändamål och syfte med behandling enligt avtal
Detta stycke innefattar Felanmälan, Kund och avtal samt Leverantörer där vi följer
rådande avtal mellan parterna. Personuppgifter som hanteras i syfte att säkerställa en
god leverans samt uppföljning är kontaktuppgifter och i viss mån personuppgifter. Vi
eftersträvar att endast behandla de personuppgifter som är av intresse för att uppfylla
vår del av avtalet. För detta krävs inget samtycke.

3.2

Ändamål och syfte med behandling inkluderat samtycke
Detta stycke avser rekrytering och jobbansökan samt kontakthantering. Den information
vi sparar och registrerar är inkommen i samband med registrering. För inkommande
kontakt anser PEMA att du gett ditt samtycke i samband med inskickandet. Däremot
uppmanas du att endast ta med nödvändiga uppgifter för vad ändamålet kräver.
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Rörande registrering av CV och personliga brev väljer du själv vilka uppgifter du delar
med dig, dock är det viktigt att namn, kontaktuppgifter är med. Det är viktigt att det
framgår vilka tidigare meriter eller liknande du har för att vi på ett bättre sätt ska kunna
matcha dig med potentiella tjänster och uppdrag.
Vi behöver inte personnummer, adress, födelsedatum, nationalitet, facktillhörighet eller
uppgifter om din hälsa för att kunna matcha dig med uppdrag och tjänster. Vi ber dig
därför att inte inkludera sådana personuppgifter i ditt CV eller personliga brev. För att vi
ska gå vidare med dina uppgifter rörande jobb kommer vi behöva ditt samtycke.
I samband med en intervju eller rekrytering kommer vi att be om referenser från dina
tidigare anställningar som vi kan kontakta. Ändamålet med att kontakta referenser är att
skapa en bättre helhetsbild av dig som person. Det är frivilligt för dig att ange referenser.
Att ange referenser kan dock öka dina chanser att få ett uppdrag. Utdrag från vad som
framkommit i referenstagningen sparas i din profil och kan komma att delges kund.
Som en del av rekryteringsprocessen kan vi komma att titta på dina sociala medier som
är avsedda för professionell networking (såsom LinkedIn). Vi gör detta för att få en bättre
bild av din kompetens. Vi kommer inte att titta på sociala media som är av privat karaktär.
3.3

Anställning
Vid anställningsförfarandet ombeds du delge kontakt- och personuppgifter som är av
intresse för PEMAs del för att vi ska uppfylla våra åtagande som arbetsgivare. Uppgifter
vi behöver behandla är till exempel personnummer, bankkonto, mobilnummer, epostadress samt närmast anhörig. Syftet med behandling av ovanstående data är att
hantera utbetalning av lön-, faktura- och kontaktunderlag.
TILL VILKA LÄMNAR PEMA UT MINA PERSONUPPGIFTER?

4.

PEMA Partner är ett dotterbolag till PEMA Sweden AB och delar flera gemensamma
funktioner som är relevanta för hantering av personuppgifter. Därför har PEMA Partner
AB och PEMA Sweden AB ett gemensamt ansvar för behandlingarna och dina
personuppgifter kan komma att behandlas av båda parter.
4.1

Anställd
Som anställd på PEMA kan dina kontaktuppgifter delas med våra kunder och
leverantörer. För att kunna uppfylla krav från statliga myndigheter kan vi komma att dela
dina personuppgifter gällande till exempel lönestatisk, arbetsgivarintyg och dylikt. För att
underlätta samarbete och dialog med externa parter kan dina kontaktuppgifter
förekomma på hemsidan.

4.2

Kund
Kontakt och felanmälan hanteras i vissa fall av våra underleverantörer som registrerar
dina person- och kontaktuppgifter för att sedan vidarebefordra dem till PEMA.

4.3

Underleverantör
Dina personuppgifter behandlas av våra underleverantörer i den mån det är nödvändigt
för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss. Sådan behandling baserar sig på
PEMAs berättigade intresse av att kunna bedriva sin verksamhet. Dina personuppgifter
kan komma att behandlas av våra leverantörer av följande tjänster:
✓
✓
✓
✓
✓

4.4

Verksamhetssystem;
Jour;
Växel / svarsservice
Filserver
E-postsystem.

Dina personuppgifter stannar inom EU
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PEMA behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EEA. Vi använder endast
underleverantörer inom EU.
5.

HUR LÄNGE SPARAR PEMA MINA PERSONUPPGIFTER?

5.1

Rekrytering och jobbansökan
Om du inte haft eller sökt något uppdrag och inte heller varit involverad i en
rekryteringsprocess de senaste 24 månaderna raderas dina personuppgifter (inklusive
din profil i PEMAs kompetensdatabas). Innan du raderas kommer vi att sända dig en
förfrågan via e-post och ge dig möjlighet att begära att dina personuppgifter inte raderas.
Vi förbehåller oss rätten att radera dina personuppgifter om exempelvis ditt CV eller
andra personuppgifter du har i din profil i vår databas enligt vår uppfattning inte längre är
uppdaterade och relevanta.
Du har rätt enligt lag att när som helst begära rättning och/eller radering av dina
personuppgifter. Du kan själv radera dina personuppgifter genom att radera din profil i
kompetensdatabasen.
Om du har ansökt om ett uppdrag som du sedan inte fått, kan vi komma att spara dina
personuppgifter i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess. Vi kan göra detta utan
ditt samtycke då vi har ett berättigat intresse av att spara denna information för att kunna
skydda sig mot eventuella rättsliga anspråk från dig avseende diskriminering.

5.2

Anställd, kund och leverantör
PEMA sparar information under den tid det är nödvändigt för att uppfylla åtagande
gentemot skrivna avtal och lagar, såsom bokföringslagen.

6.

DINA RÄTTIGHETER

6.1

Om du anser att PEMA behandlar dina personuppgifter i strid med lag har du rätt att inge
klagomål till en tillsynsmyndighet.

6.2

Du har rätt enligt lag att begära registerutdrag, dataportabilitet, begränsning av
behandling som rör dig eller att invända mot behandling.
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