
 

 

RSM:s integritetspolicy för kandidater  
Din integritet är viktig för oss på RSM och vi tar den på största allvar. Här följer vår 
integritetspolicy för dig som söker arbete hos oss. Du får också information om vilka 
rättigheter du har i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Ägna en stund 
åt att bekanta dig med hur vi hanterar din integritet och vilka rättigheter du har. 

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter av följande skäl: 
 
Genom att klicka på länkarna nedan kan du läsa en mer detaljerad beskrivning 
av vår behandling av dina personuppgifter för just det ändamålet.  

 Inför en rekryteringsprocess behandlar vi dina personuppgifter för att 
kommunicera med dig.  

 När du skickar en spontanansökan till oss behandlar vi dina personuppgifter 
för att administrera och utvärdera din ansökan samt matcha din profil till en 
framtida tjänst hos oss. 

 Under pågående rekryteringsprocess behandlar vi dina personuppgifter för att: 
 administrera och utvärdera din ansökan 
 matcha din profil till en tjänst hos oss 
 genomföra personlighets- och logiktester 

 För framtida jobbmöjligheter behandlar vi dina personuppgifter för att matcha 
din profil till en framtida tjänst hos oss. 

 För att bevaka våra rättsliga intressen behandlar vi dina personuppgifter för att 
kunna föra bevisning vid eventuell tvist. 

  

Nedan kan du läsa mer om:  

Ansvar för dina personuppgifter och frågor om din integritet ...................................... 1 

Detaljerad information om vår behandling av dina personuppgifter ............................ 2 

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför ........................................... 5 

Dina rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling .................................. 6 

Vi skyddar dina personuppgifter ................................................................................. 7 

 

Ansvar för dina personuppgifter och frågor om din integritet 

Den arbetsgivare som du söker arbete hos ansvarar för behandlingen av dina 
personuppgifter så som beskrivs nedan.  

 RSM Göteborg KB (org. nr. 969667-7658), Bohusgatan 15, 411 39 Göteborg; 

 RSM Göteborg AB (org. nr. 556533-9990), Bohusgatan 15, 411 39 Göteborg; 
eller 
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 RSM Stockholm AB (org. nr. 556741-1441), Birger Jarlsgatan 57, 113 56 
Stockholm.  

Kontaktperson för integritetsfrågor: 

Du kan enkelt komma i kontakt med vår kontaktperson för integritetsfrågor som ser 
till att din integritet hanteras på ett schysst och lagligt sätt hos oss, exempelvis kan 
du höra av dig om du vill utöva någon av dina rättigheter. 

E-post: dataskydd@rsm.se  
Telefon: 031 – 719 17 38 

Detaljerad information om vår behandling av dina 
personuppgifter 

Inför en eventuell rekryteringsprocess 

Om vi har kontakt med dig innan du söker arbete hos oss behandlar vi de 
personuppgifter som du tillhandahåller oss genom vår kommunikation. I vissa 
situationer behandlar vi dina personuppgifter när någon tipsar om dig, när vi får 
kontakt via sociala medier eller om din profil på LinkedIn verkar intressant för oss. 

För att kommunicera med dig 

Personuppgifter som behandlas Laglig grund 

 Namn 

 Kontaktuppgifter 

 Nuvarande arbetsplats och titel 

 Övrig information som du ger oss såsom 
utbildning och kompetens 

Intresseavvägning 

Vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera 
med dig 

Lagringstid: Under den tid vi har pågående kommunikation med dig. 

I vissa situationer kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter längre tid på det sätt vi beskriver 
nedan, exempelvis för att kunna bevaka våra rättsliga intressen eller om du samtyckt till fortsatt behandling. 

Spontanansökan 

I samband med att du registrerar en spontanansökan på vår hemsida tillhandahåller 
du oss vissa personuppgifter som vi använder för att hantera din ansökan.  

Administrera din spontanansökan, utvärdera din profil och kunna matcha din profil 
till en framtida tjänst hos oss 

Personuppgifter som behandlas Laglig grund 
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 Namn 

 Kontaktuppgifter  

 Personnummer, om du angett det 

 Övrig information som framgår av ditt CV, 
personliga brev, intyg och andra dokument som 
du bifogar din ansökan 

Intresseavvägning 

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  

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i sex månader efter att du registrerat din ansökan.  

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

Under pågående rekryteringsprocess – när du söker en specifik tjänst eller 
annars går vidare i rekryteringsprocessen  

När du söker arbete hos oss tillhandahåller du oss vissa personuppgifter, bland 
annat ditt namn, födelsedatum och dina kontaktuppgifter.  

I vissa fall får vi dina personuppgifter från ett rekryteringsbolag som vi anlitat. De 
personuppgifter vi då får om dig är sådana som du själv lämnat till 
rekryteringsbolaget. När rekryteringsbolaget behandlar dina personuppgifter är de 
självständigt ansvariga för personuppgiftsbehandlingen, och du får information från 
respektive rekryteringsbolag om hur de behandlar dina personuppgifter.  

Administrera din ansökan, utvärdera din profil och kunna matcha din profil till en 
tjänst hos oss 

Personuppgifter som behandlas Laglig grund 

 Namn 

 Kontaktuppgifter 

 Personnummer, om du angett det 

 Övrig information som framgår av ditt CV, 
personliga brev, intyg och andra dokument som 
du bifogar din ansökan 

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

Intresseavvägning 

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 

Lagringstid: 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. Detsamma gäller om du inte är aktuell för den specifika tjänsten. 

I vissa situationer kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter längre tid på det sätt vi beskriver 
nedan, exempelvis för att kunna bevaka våra rättsliga intressen eller om du samtyckt till fortsatt behandling. 
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Personlighets- och logiktester 

Personuppgifter som behandlas Laglig grund 

 Resultat från personlighets- eller logiktester som 
du genomför i samband med rekryteringen 

Intresseavvägning 

Vårt berättigade intresse av att utvärdera din profil 
under rekryteringsförfarandet 

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

Personuppgifterna kan fortsätta lagras för att komplettera din kandidatprofil eller för att bevaka våra rättsliga 
intressen enligt nedan. 

Framtida jobbmöjligheter 

Om du vill att vi minns dig i kommande rekryteringar kommer vi att fortsätta spara de 
personuppgifter vi har fått från dig eller rekryteringsbolaget sedan tidigare.  

Matcha din profil till framtida tjänster hos oss 

Personuppgifter som behandlas Laglig grund 

 Namn 

 Kontaktuppgifter 

 Personnummer, om du angett det 

 Övrig information som framgår av ditt CV, 
personliga brev, intyg och andra dokument som 
du bifogar din ansökan 

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

 Resultat från personlighets- och logiktester 

Ditt samtycke 

Lagringstid: Om du samtycker till det kommer vi spara dina personuppgifter i två år (från det att du 
lämnade ditt samtycke). 

För att bevaka våra rättsliga intressen 

Vi sparar dina personuppgifter från rekryteringsförfarandet under en tid därefter för 
det fall det skulle uppstå diskussioner eller en tvist om den rekrytering du deltog i. 
Det här är endast aktuellt om du har tagit dig vidare från det första urvalet av 
kandidater, annars gallrar vi dina personuppgifter redan när rekryteringen är färdig.  

Bevaka våra rättsliga intressen och kunna föra bevisning vid eventuell tvist 

Personuppgifter som behandlas Laglig grund 

 Namn Intresseavvägning 

Vårt berättigade intresse av att kunna bevaka våra 
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 Kontaktuppgifter 

 Personnummer, om du angett det 

 Övrig information som framgår av ditt CV, 
personliga brev, intyg och andra dokument som 
du bifogar din ansökan 

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

 Resultat från personlighets- och logiktester 

rättsliga intressen och föra bevisning vid eventuell 
tvist 

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

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i två år och två månader efter att rekryteringsprocessen har 
avslutats. I händelse av en tvist kommer vi att spara dina personuppgifter tills saken är utredd. 

Vår bedömning att vi i vissa fall har ett berättigat intresse att behandla dina 
personuppgifter 

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en 
intresseavvägning. Intresseavvägningen innebär att vi gör en prövning av de 
intressen som finns för och mot vår behandling, genom vilken vi har bedömt att vi 
kan behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR.  

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den 
är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. 

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför  

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på RSM och andra bolag inom samma 
koncern.  

Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer samt det 
rekryteringsverktyg vi använder som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag 
och enligt våra instruktioner. Vi har tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal 
med våra personuppgiftsbiträden, vilket bland annat innebär att de är skyldiga att 
behandla personuppgifterna säkert, korrekt och med sekretess. 

Vi ser till att säkerställa att dina personuppgifter är i tryggt förvar hos oss och även 
hos de mottagare som vi i vissa fall lämnar ut dina personuppgifter till.  

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter, t.ex. om vilken 
laglig grund vi har för delningen eller vilka vi delar dina personuppgifter med, eller om 
du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att 
kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett ovan.  

Var vi behandlar dina personuppgifter 

När du är i kontakt med oss kan dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES i de 
fall våra underleverantörer exempelvis har en server placerad i USA. För att undvika 
att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES har vi så långt som möjligt 
begränsat möjligheterna att kunna identifiera dig genom informationen.  
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Överföringen sker endast i de fall vi kan förlita oss på standardavtalsklausuler eller 
EU har konstaterat att mottagarlandet tillhandahåller adekvat skyddsnivå. Dessa 
överföringsmekanismer är en av åtgärderna vi vidtar för att säkerställa en trygg 
överföring av dina personuppgifter utanför EU/EES.  

Om du vill veta mer om hur vi överför dina personuppgifter får du gärna kontakta oss 
på kontaktuppgifterna som du hittar i början av denna integritetspolicy.  

Dina rättigheter i förhållande till vår personuppgiftsbehandling 

Du har vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina 
personuppgifter. Nedan kan du läsa om vilka dessa rättigheter är.  

Om du har frågor om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dem kontakta 
oss så hjälper vi dig. Du hittar våra kontaktuppgifter i början av denna 
integritetspolicy.  

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling 

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till behandlingen av 
dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen 
ägde rum.  

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som 
grundar sig på en intresseavvägning. Ovan kan du läsa mer om vad en 
intresseavvägning innebär. I vissa fall har vi dock rätt att, trots din invändning, 
fortsätta att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Så är 
fallet om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger 
tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk.  

Rätt till tillgång 

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. I 
de fall vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av de 
personuppgifter som behandlas samt få information om hur vi behandlar dem.  

Rätt till rättelse 

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och rätt att 
be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.  

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling 

Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Sådana 
förutsättningar föreligger t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de 
ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke 
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som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för 
behandlingen. 

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter 
och under vissa förutsättningar kommer vi då att begränsa vår behandling av dina 
personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas 
korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att 
personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas 
användning. 

Rätt till dataportabilitet 

I vissa fall har du rätt att få ut dina personuppgifter från oss i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format och när det är tekniskt möjligt få dina 
personuppgifter överförda till ett annat företag (”dataportabilitet”). Detta gäller för 
personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format, om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat 
och den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke.  

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig 
tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Ditt klagomål lämnas med fördel till 
myndigheten i det land inom EU/EES där du har din hemvist, där du arbetar eller där 
en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.  

Vi skyddar dina personuppgifter 

Vi som personuppgiftsansvarig ser till att säkerställa att dina personuppgifter är i 
tryggt förvar hos oss. Vi är måna om din integritet och vill hantera dina 
personuppgifter på ett schysst sätt och vidtar nödvändiga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller 
olaglig förstöring, förlust, åtkomst eller förändring. De säkerhetsåtgärder vi använder 
kan vara brandväggar, kryptering, behörighetsstyrning, backup, fysisk säkerhet i 
datorhallar, interna rutiner och utbildning av personal som hanterar personuppgifter. 

 
 

Denna integritetspolicy för anställda fastställdes av RSM den 2022-01-04 


