
 
 
 

DETALJERAD INFORMATION OM BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER 

I tabellerna nedan kan du läsa mer om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken laglig grund vi 
har för vår behandling och hur länge vi lagrar dem.  
 
 

FÖR ATT KOMMUNICERA MED DIG OCH INFORMERA DIG OM LEDIGA TJÄNSTER 

Behandlingens 
ändamål 

Personuppgifter som behandlas Laglig grund för 
behandlingen 

Lagringstid 

Kontakt och 
kommunikation med 
dig, t.ex. om du skriver 
till oss på våra sociala 
medier eller om vi hittar 
din profil på LinkedIn 

Vi behandlar de personuppgifter 
som du väljer att dela med oss 
(exempelvis ditt namn, dina 
kontaktuppgifter, din nuvarande 
arbetsplats, titel, utbildning, 
kompetens) 

Om du är i kontakt med oss på våra 
sociala medier behandlar vi även 
information från din profil 
(användarnamn och den bild du har 
valt för ditt konto)  

Vårt berättigade 
intresse av att 
kunna 
kommunicera 
med dig 

 

Vi sparar dina 
personuppgifter under tiden 
vi har pågående kommuni-
kation med dig. Dina person-
uppgifter kan även 
behandlas för andra ändamål 
en längre tid. Detta kan du 
läsa mer om längre ner i 
detta dokument  

Eventuella kommentarer och 
annan kommunikation på 
sociala medier finns dock 
kvar till du själv tar bort 
kommunikationen. Material 
som kan upplevas stötande 
tas dock bort tidigare än så   

I vissa situationer kommer vi 
att behandla dina person-
uppgifter längre tid än vad 
som anges här (exempelvis 
om du går vidare i 
rekryteringsprocessen eller 
samtycker till fortsatt 
behandling), se nedan för 
mer information 
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NÄR DU BESÖKER VÅR HEMSIDA 

Behandlingens ändamål Personuppgifter som 
behandlas 

Laglig grund för 
behandlingen 

Lagringstid 

För att analysera hur du 
använder vår hemsida i 
syfte att kunna förbättra 
vår rekryteringsprocess 
använder vi Googles 
analysverktyg Google 
Analytics  

Analystjänsten innebär att 
det placeras ett unikt ID på 
din enhet för att kunna 
särskilja besökare och se 
mönster över hemsidans 
användning  

Personuppgifterna vi 
samlar in behandlas för att 
optimera funktion, 
laddhastighet och förändra 
hemsidan för att passa 
våra besökare 

Vi samlar in information om din 
krypterade IP-adress, din 
geografiska plats och annan 
information om hur du använder 
hemsidan, t.ex. vad du klickar 
på, enhetsinformation och hur 
många gånger du besökt 
hemsidan 

Ditt samtycke  

Du kan undvika 
Google Analytics 
genom att ladda 
ner och installera 
det här 
browserprogramm
et 

Personuppgifterna kommer 
lagras under tre månader 
från ditt besök och 
anonymiseras därefter 

Google kommer att fortsätta 
behandla dina 
personuppgifter som 
självständigt 
personuppgiftsansvariga. Hur 
länge Google lagrar dina 
personuppgifter kan du läsa 
om i deras integritetspolicy 

För att marknadsföra 
lediga tjänster genom att 
visa jobberbjudanden vi 
tror är intressanta för dig. 
Vi visar marknadsföring till 
just dig baserat på informa-
tion Google, LinkedIn och 
Facebook har om dig (så 
kallad ”profilering”)  

Du ser dessa på ditt 
LinkedIn-konto, din 
Facebook och andra sidor 
du besöker. Vi kan visa 
dem genom att använda 
Google Ads, LinkedIns 
marknadsföringstjänster 
och Facebooks 
marknadsföringstjänster 

I vår informationstext om 
cookies förklarar vi mer i 
detalj hur detta går till. Du 
hittar den här 

Din krypterade IP-adress 
behandlas för att kunna 
analysera hur du använder 
hemsidan. Därefter ser du 
sökresultat och reklambanners 
baserat på den analys som 
gjorts av hur du använt vår 
hemsida och baserat på annan 
information som Google, 
LinkedIn och Facebook har om 
dig 

Ditt samtycke 

Här kan du göra 
val om den 
marknadsföring 
du ser från 
Google 

Här på Facebook 
under rubriken 
annonsinställning
ar (ad settings) 
kan du välja 
vilken 
marknadsföring 
du vill se på 
Facebook 

Även på LinkedIn 
kan du göra val 
om annonser 
under dina 
inställningar 

Du kommer att se 
marknadsföring från oss 
under tre månader från ditt 
besök på vår hemsida 

Google, LinkedIn och 
Facebook kommer fortsätta 
behandla dina 
personuppgifter som 
självständigt 
personuppgiftsansvariga. Hur 
länge Google, LinkedIn och 
Facebook lagrar dina 
personuppgifter kan du läsa 
om i deras respektive 
integritetspolicy 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en-US
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en-US
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=en&ref_topic=7048998
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.facebook.com/policy/cookies/
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NÄR DU REGISTRERAR EN SPONTANANSÖKAN 

Behandlingens 
ändamål 

Personuppgifter som behandlas Laglig grund för 
behandlingen 

Lagringstid 

Administration och 
utvärdering – för att 
administrera din 
ansökan, utvärdera din 
profil och för att kunna 
matcha din profil till 
framtida tjänster hos 
oss 

Den information du väljer att ge oss 
i samband med att du registrerar en 
profil eller en spontanansökan hos 
oss, såsom namn, kontaktuppgifter 
och information som framgår av ditt 
CV, personliga brev, intyg och 
andra dokument som du lägger till 
din profil samt ditt personnummer 
om du angett det 

När du registrerar din 
spontanansökan registrerar du dig 
som användare av vår tjänst för 
hantering av jobbansökningar och 
vi behandlar då personuppgifter om 
dig i form av dina 
inloggningsuppgifter 

Vårt berättigade 
intresse av att 
administrera och 
utvärdera din 
profil och ansökan 

Vi sparar dina 
personuppgifter i sex 
månader efter att du 
registrerat din 
spontanansökan 

Om du samtycker till det 
kommer vi istället att spara 
dina uppgifter i två år i 
enlighet med informationen 
under rubriken ”Framtida 
jobbmöjligheter” nedan 

 
 

NÄR DU REGISTRERAR EN ANSÖKAN TILL EN SPECIFIK TJÄNST HOS OSS 
ELLER GÅR VIDARE I VÅR REKRYTERINGSPROCESS  

Behandlingens ändamål Personuppgifter som 
behandlas 

Laglig grund för 
behandlingen 

Lagringstid 

Administration och 
utvärdering – för att 
administrera och utvärdera 
din ansökan och för att 
matcha din profil till en 
tjänst hos oss  

Den information du väljer att ge 
oss i samband med att du 
registrerar en profil eller söker 
en tjänst hos oss, såsom namn, 
kontaktuppgifter och information 
som framgår av ditt CV, 
personliga brev, intyg och andra 
dokument som du lägger till din 
profil samt ditt personnummer 
om du angett det 

När du registrerar din ansökan 
registrerar du en kandidatprofil i 
vår tjänst för hantering av 
jobbansökningar och vi 
behandlar då personuppgifter 

Vårt berättigade 
intresse av att 
administrera och 
utvärdera din 
profil och ansökan 

Vi behandlar ditt 
personnummer 
endast när det är 
klart motiverat 
med hänsyn till 
ändamålet med 
behandlingen 

Personuppgifter som vi 
behandlar i syfte att 
administrera din ansökan till 
en specifik tjänst sparar vi 
generellt under hela 
rekryteringsprocessen 

Om du drar tillbaka din 
ansökan under 
rekryteringsprocessen 
kommer vi att radera dina 
personuppgifter och upphöra 
med vår behandling för detta 
ändamål. Detsamma gäller 
om du inte är aktuell för den 
specifika tjänsten 
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om dig i form av dina 
inloggningsuppgifter 

Personuppgifter om dig som 
framkommit vid intervjuer med 
dig eller som vi fått från dina 
referenser 

I vissa fall kommer vi att 
fortsätta behandla dina 
personuppgifter längre tid än 
vad som anges här 
(exempelvis för att kunna 
bevaka våra rättsliga 
intressen eller om du 
samtyckt till fortsatt 
behandling), se nedan för 
mer information 

Bakgrundskontroll i form av 
belastningsregisterutdrag – 
för att utvärdera din profil 
och ansökan 

De personuppgifter som 
framkommer om dig vid en 
kontroll av belastningsregistret 

Vårt berättigade 
intresse av att 
kunna bedöma 
om du är lämplig 
för en viss tjänst 

Personuppgifterna i 
belastningsregisterutdraget 
behandlas endast under den 
tid vi tittar på utdraget 

Därefter behandlas uppgift 
om att vi kontrollerat utdraget 
och datum för kontrollen 
under rekryteringsprocessen 

Bakgrundskontroll i form av 
kreditupplysning – för att 
utvärdera din profil och 
ansökan 

De personuppgifter som 
framkommer om dig vid en 
kreditupplysning 

Vårt berättigade 
intresse av att 
kunna bedöma 
om du är lämplig 
för en viss tjänst 

Personuppgifter som 
framkommit genom en 
bakgrundskontroll i form av 
kreditupplysning sparar vi 
generellt under hela 
ansökningsprocessen 

Personlighets- och 
kapacitetstester – för att 
administrera och analysera 
resultatet från 
personlighetstester 

Personuppgifter i form av 
resultatet av ett eller flera 
personlighetstester du genomför 

Vårt berättigade 
intresse av att 
bedöma om du är 
lämplig för en viss 
tjänst 

Personuppgifter som vi 
behandlar i syfte att 
administrera din ansökan till 
en specifik tjänst sparar vi 
generellt under hela 
rekryteringsprocessen 

Om du drar tillbaka din 
ansökan under 
rekryteringsprocessen 
kommer vi att radera dina 
personuppgifter och upphöra 
med vår behandling för detta 
ändamål. Detsamma gäller 
om du inte är aktuell för den 
specifika tjänsten. 

Urvalsfrågor Ditt namn och de 
personuppgifter som 
framkommer i svaren på 
urvalsfrågorna 

Ditt samtycke Om du samtycker till det 
kommer vi att behandla dina 
personuppgifter under hela 
rekryteringsprocessen 
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FRAMTIDA JOBBMÖJLIGHETER 

Behandlingens ändamål Personuppgifter som 
behandlas 

Laglig grund för 
behandlingen 

Lagringstid 

För att matcha din profil till 
framtida tjänster hos oss 

Om du är intresserad av en 
tjänst hos ett annat Peab-
bolag, delar vi dina person-
uppgifter till det bolaget 

Den information du väljer att ge 
oss i samband med att du 
registrerar en profil eller söker 
en tjänst hos oss, såsom namn, 
kontaktuppgifter och information 
som framgår av ditt CV, 
personliga brev, intyg och andra 
dokument som du lägger till din 
profil, ditt personnummer om du 
angett det, dina 
inloggningsuppgifter och 
personuppgifter om dig som 
framkommit vid intervjuer med 
dig eller som vi fått från dina 
referenser 

Ditt samtycke 

Vi behandlar ditt 
personnummer 
endast när det är 
klart motiverat 
med hänsyn till 
ändamålet med 
behandlingen 

Om du samtycker till det 
kommer vi behandla dina 
personuppgifter i två år 

 
 

FÖR ATT BEVAKA VÅRA RÄTTSLIGA INTRESSEN 

Behandlingens ändamål Personuppgifter som 
behandlas 

Laglig grund för 
behandlingen 

Lagringstid 

För att bevaka våra 
rättsliga intressen och 
kunna föra bevisning vid 
en eventuell tvist 

Den information du väljer att ge 
oss i samband med att du 
registrerar en profil eller söker 
en tjänst hos oss, såsom namn, 
kontaktuppgifter och information 
som framgår av ditt CV, 
personliga brev, intyg och andra 
dokument som du lägger till din 
profil, ditt personnummer om du 
angett det, dina 
inloggningsuppgifter, 
personuppgifter om dig som 
framkommit vid intervjuer med 
dig eller som vi fått från dina 
referenser och resultatet av ett 
eller flera personlighetstester du 
genomför 

Vårt berättigade 
intresse att kunna 
bevaka våra 
rättsliga intressen 
och föra bevisning 
vid en eventuell 
tvist 

Vi behandlar ditt 
personnummer 
endast när det är 
klart motiverat 
med hänsyn till 
ändamålet med 
behandlingen 

Vi sparar dina 
personuppgifter i två år och 
två månader efter att 
rekryteringsprocessen har 
avslutats 

I händelse av en 
diskrimineringstvist med dig 
kommer vi att spara dina 
personuppgifter tills tvisten är 
slutligt reglerad 
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