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INTEGRITETSPOLICY	
1. ALLMÄNT	

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) gäller dig som använder 
RecNet AB, org. nr. 556808–0278, Stockholmsgatan 1 B, 416 70 Göteborg, info@recnet.se (”RecNet”, 
vi”) webbplats som besökare oavsett om du är inloggad i våra tjänster eller inte samt de tjänster som 
vi erbjuder. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina 
personuppgifter.  

1.1 Vi värnar om din personliga integritet. För att säkerställa att de personuppgifter som vi samlar in 
behandlas på ett ansvarsfullt och säkert sätt jobbar vi aktivt med integritetsfrågor. Du ska alltid känna 
dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår 
från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och 
din integritet. 

1.2 Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder 
dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina 
rättigheter.  

1.3 Vad är en personuppgift? 

1.3.1 En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. 
Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan 
utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiskt levande personer.  

1.4 Vad är ”behandling” av en personuppgift? 

1.4.1 Begreppet ”behandling” är brett och omfattar de mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från 
insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.  

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG	

2.1 RecNet är personuppgiftsansvarig för RecNets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för 
att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

3. NÄR	VI	BEHANDLAR	DINA	PERSONUPPGIFTER?	

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, nyttja våra tjänster, anmäla dig till vårt nyhetsbrev, eller 
kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. 

3.2 Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig enligt 
användarvillkoren eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Vår utgångspunkt 
är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet med behandlingen, och 
strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.  

3.3 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts-tjänster för adressuppdatering. 
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4. VILKA	PERSONUPPGIFTER	BEHANDLAR	VI	OM	DIG	

4.1 För dig som besöker vår webbplats 

4.1.1 När du besöker vår webbplats, oavsett om du är inloggad i våra tjänster eller inte, använder vi 
nätidentifierare (t.ex.  IP-nummer) och tidsstämplar för att få vetskap om hur många användare som 
besöker vår webbplats. De uppgifterna som samlas in i detta syfte avidentifieras direkt så att vi inte 
behandlar några personuppgifter om dig. Det rättsliga grunden för denna insamling är vårt berättigade 
intresse att förbättra vår webbplats och föra statistik över hur vår webbplats används.  

4.1.2 Sökfunktionen på vår webbplats spårar dina sökningar för att hjälpa dig att hitta de jobb som är 
relevanta för dig. Denna behandling är en integrerad del av vår tjänst. Den rättsliga grunden för denna 
behandling är att fullgöra våra åtaganden gentemot dig enligt våra användarvillkor. Om du har ett 
konto raderas dina sökningar 6 månader efter att du avslutar ditt konto hos oss. Om du inte har ett 
konto raderas dina sökningar när du har raderat cookien som ansvarar för denna funktion, se mer om 
cookies i avsnitt 12. 

4.2 För dig som är jobbsökande och som har loggat in i vår tjänst på vår webbplats 

4.2.1 Vi använder dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i 
sammanhanget för att tillhandahålla dig vår tjänst enligt våra användarvillkor. Vi delar inte dina 
kontaktuppgifter utan ditt medgivande. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgörandet av 
våra åtaganden gentemot dig enligt våra användarvillkor. De uppgifter som behandlas för detta 
ändamål raderas 1 dag efter att du avslutar ditt konto hos oss.  

4.3 För dig som är arbetsgivare/rekryterare och har loggat in i vår tjänst på vår webbplats 

4.3.1 Vi använder dina kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar 
till oss i syfte att tillhandahålla vår tjänst enligt våra användarvillkor. Du bestämmer själv vilka 
kontaktuppgifter eller andra relevanta uppgifter du vill dela med våra jobbsökande genom de 
uppgifter du anger i jobbannonsen. Vi delar inte dina kontaktuppgifter eller andra uppgifter utan ditt 
medgivande. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av åtaganden gentemot dig 
enligt våra användarvillkor. De uppgifter som behandlas för detta ändamål raderas 1 dag efter du 
avslutat ditt konto hos oss. I samband med fakturering sparas vissa uppgifter i 7 år för att vi ska kunna 
fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.  

5. SAMMANSTÄLLNING	AV	VÅR	PERSONUPPGIFTSBEHANDLING	

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid 

Förbättra din 
webbplatsupplevelse 
och ge dig relevant 
marknadsföring   

RecNets berättigade 
intresse att förbättra 
kundupplevelsen på 
vår webbplats samt 
ge dig relevant 
marknadsföring  

• Användargenerade data, så 
som klick- och 
besökshistorik. 

• Tekniska data, såsom enhet 
och IP-adress 

• Information om hur du 
interagerar med oss och 
använder våra tjänster  

• Land  
• Datum 

1 år 
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6. HUR	LÄNGE	SPARAR	VI	UPPGIFTER	OM	DIG	

 

Registrering av din 
kandidatprofil  

Fullgörande av avtal 
med dig om att bli 
en del av vår 
kandidatbas 

• Namn 
• E-post 
• Lösenord 
• Telefonnummer 
• Adress 
• Uppladdade dokument, 

såsom CV, personligt brev, 
betyg etc. 

• Erfarenheter  
• Språkkunskaper  
• Kompetenser 
• Utbildning 
• Uppgift om innehav av 

körkort 
• Jobbpreferenser  

Så länge du är registrerad hos 
oss. 

Ansökan om jobb  

 

Vidta åtgärder inför 
ingående av avtal 
om 
anställning/Rättslig 
förpliktelse 

• Namn 
• E-post 
• Uppladdade dokument, 

såsom CV, personligt 
brev, betyg etc. 

• Utbildning 
• Erfarenheter  
• Motivering till ansökan 
• Hur du hittade 

jobbannonsen  
• Anteckningar från 

eventuella intervjuer, 
inklusive löneanspråk, 
startdatum etc. 

• Eventuella referenser 

Så länge du är registrerad hos 
oss. 

Presentation av dig 
på vår 
kundwebbplats 

Fullgörande av 
anställningsavtal  

• Namn 
• Kort presentation 
• CV 
• Telefonnummer 
• E-post 

Så länge du är registrerad hos 
oss. 

Events Berättigat intresse 
hos RecNet att 
marknadsföra vårt 
varumärke och 
utlysta tjänster 

I tillämpliga fall: 

• Namn 
• E-post 
• Telefonnummer 
• Utbildning 

 

Till eventet är avslutat 



  4 

 

6.1 Dina uppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de 
ändamål som uppgifterna samlas in för i enlighet med denna Integritetspolicy. RecNet kan komma att 
spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka RecNets rättsliga 
intressen, t.ex. om det pågår juridisk process.  

7. VEM	LÄMNAR	VI	UT	PERSONUPPGIFTER	TILL?		

7.1 Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på att sätt lämna dina uppgifter utöver vad som anges i 
denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt 
samtycke till sådan delning t.ex. i marknadsföringssyfte.  

7.2 RecNet kan komma att lämna ut dina personuppgifter till RecNets kunder dvs. RecNets uppdragsgivare 
i de fall du ingår i en rekryteringsprocess. RecNets kan även komma att lämna ut dina uppgifter till 
RecNets leverantörer, som behandlar dina uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och 
våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part 
för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än 
de syften som anges i denna policy.  

7.3 Dina personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av RecNet om det är nödvändigt för att följa 
gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata RecNets rättsliga intressen eller för att 
upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.  

8. VAR	HANTERAS	DINA	PERSONUPPGIFTER	

8.1 RecNet strävar alltid efter att dina personuppgifter inte ska lagras eller på att sätt hanteras i länder 
utanför EU/EES. Om dina uppgifter ändå skulle överföras eller hanteras i länder utanför EU/EES 
kommer vi se till att vi vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder som innebär att dina uppgifter hanteras 
på ett sätt om uppnår en tillräcklig skyddsnivå enligt gällande regelverk. Om du vill få en kopia av de 
skyddsåtgärder som har vidtagits eller få mer information om var dina uppgifter är tillgängliga är du 
alltid välkommen att kontakta oss.  

9. ÄNDRING	AV	INTEGRITETSPOLICY	

9.1 RecNet har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. RecNet kommer att med rimlig varsel 
underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. 

10. SKYDDET	AV	DINA	PERSONUPPGIFTER	

10.1 Du ansvarar för att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt.  

10.2 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. RecNet har därför vidtagit de 
säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring 
och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om dig i en databas som är skyddad genom 
behörighetsstyrning och brandvägg.  

 

 

11. DINA	RÄTTIGHETER	
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11.1 RecNet ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

11.2 RecNet kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera 
uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

11.3 Du har rätt att begära: 

i. Tillgång till dina personuppgifter – Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag 
över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få 
en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom 
en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka 
personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka 
mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget 
få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in 
från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den 
förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för 
att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina 
övriga rättigheter som anges i denna punkt. 

ii. Rättelse av dina personuppgifter – Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta 
de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. 

iii. Radering av dina personuppgifter – Det innebär att du har rätt att begära att dina 
personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. 
Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i 
exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som 
görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. 

iv. Begränsning av behandling –  Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast 
får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du 
anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt (ii). Under tiden 
uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas. 

v. Återkallande av samtycke – Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när 
som helst återkalla ditt samtycke. 

vi. Du har rätt till dataportabilitet –  Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och 
överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till 
en annan personuppgiftsansvarig. 

vii. Du har rätt att invända – mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en 
intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta 
behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina 
intressen. 

viii. Du har rätt att inge klagomål – angående behandling av dina personuppgifter till 
Datainspektionen. Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber 
vi dig att i första hand kontakta oss på info@recnet.se.  



  6 

 

11.4 RecNet kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt 
punkten 7 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av 
uppgifter. 

11.5 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att 
invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@recnet.se. När har vi mottagit din 
invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant 
marknadsföringsändamål. 

12. COOKIES	

12.1 Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och 
sparas på din webbläsare eller enhet. På recnet.se använder vi följande cookies: 

i. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet). 

ii. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut). 

iii. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker). 

iv. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i 
första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.). 

v. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt 
som liknar cookies). 

11.2 De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver 
cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för 
övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara 
funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna 
rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies specifikt för RecNet på 
recnet.se/cookies. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger 
dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till 
inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna 
för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera 
förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av 
våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies 
generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se 

13. KONTAKTINFORMATION	

13.1 Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina 
personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.  

RecNet AB, org. nr. 556808–0278. 
Stockholmsgatan 1 B 
416 70 Göteborg 
Tel: 031-166600, E-post: info@recnet.se 


