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Information om behandling av personuppgifter för arbetssökande inom SkiStar 
samt hel- eller delägda företag inom SkiStars koncern 2022-01 
 

Personuppgiftsansvarig 
SkiStar AB (publ)  
780 67 Sälen  
Sverige  
Org.nr 556093-6949  
Telefon: 0280-880 50  
E-post: hr.support@skistar.com 
 
SkiStar utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning GDPR. SkiStar AB är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. SkiStar Norge AS, org.nr NO 977 
107 520 MVA, är en del av SkiStar-koncernen och behandlar dina uppgifter när du är i kontakt med någon av våra 
norska destinationer. SkiStar AB och SkiStar Norge AS har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar för vissa 
uppgifter vi samlar in om dig när du är i kontakt med en norsk destination, men SkiStar AB har ett övergripande 
ansvar för hela koncernens verksamhet och utövar ett dominerande inflytande över koncernbolagen. SkiStar AB är 
din huvudkontakt och det är till oss du vänder dig för frågor och för att utöva dina rättigheter. Vad som framgår av 
detta informationsdokument tillämpas dock av alla bolag inom SkiStar-koncernen. 
 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig 
SkiStar behandlar personuppgifter om dig i samband med att du lämnar in en arbetsansökan till oss och genom hela 
rekryteringsprocessen. 

De kategorier av personuppgifter SkiStar kan komma att behandla är: 

• ID-uppgift (ex. personnummer, nationellt ID) 

• Person-/kontaktinformation (ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress) 

• Personlighetsdrag (ex. ålder, kön, civilstånd, födelsedatum, födelseort) 

• Psykologiska uppgifter (ex. personlighet, karaktär) 

• Rekryteringsuppgifter (ex. CV, personligt brev, betyg) 

• Uppgifter som den arbetssökande lämnar (ex. svar på urvalsfrågor, information i korrespondens i e-mejl, 
chatt, telefon) 

• Uppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser (ex. brottsregisterutdrag) 

• Utbildning/karriär (ex. utbildning, yrkeskvalifikationer, historisk karriär, erfarenheter, publikationer) 

SkiStar samlar aldrig in mer information om dig än vad som är nödvändigt, exempelvis inhämtar vi bara 
brottsregisterutdrag från arbetssökande till tjänster som inkluderar hantering av barn. 
 

Hur vi använder dina personuppgifter 
De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas med nedan ändamål och rättslig grund: 
 

Ändamål med behandlingen Rättslig grund 

• Administrera och hantera rekryteringar, inkl. 
resurs- och rekryteringsplanering, statistik 
samt ansöknings- och anställningsförfarande 

• Information till arbetssökanden om SkiStar 

Intresseavvägning 

• Administrera brottsregisterutdrag för vissa 
tjänster 

• Administrera och hantera rekryteringar, inkl. 
resurs- och rekryteringsplanering samt 
ansöknings- och anställningsförfarande 

Rättslig förpliktelse (det finns lagar eller regler som 
gör att SkiStar måste behandla vissa personuppgifter) 
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Om du inte lämnar ut dina personuppgifter eller motsätter dig till behandling kan SkiStar inte fullgöra sina avtalsenliga 
och lagstadgade skyldigheter mot dig eller styra arbetet på ett effektivt sätt. 
 
När det gäller de ändamål ovan som SkiStar behandlar efter en intresseavvägning har SkiStar följande berättigade 
intressen att behandla uppgifterna: 

• För att tillgodose SkiStars intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster. 

• Att kunna kontakta och informera arbetssökanden 

• Att vara transparent mot aktieägare och allmänhet 
 
SkiStar behandlar endast dina personuppgifter för det ändamål som uppgifterna samlats in för och som beskrivs 
ovan. Om SkiStar skulle behöva behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller något ändamål som 
enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer SkiStar att informera dig om detta ändamål 
respektive inhämta ditt samtycke i förväg. 

 
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 
För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter använder vi oss av ett antal olika IT-tjänster 
och IT-system i vår verksamhet, exempelvis för att hantera och bearbeta din jobbansökan. Vissa system är 
installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen 
överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi 
överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar 
uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. 
 
Dina personuppgifter kan även komma att överföras eller delas med SkiStars centrala HR-funktioner, intervjuansvarig 
och chef/ledare för tjänsten/tjänsterna du söker. Dina personuppgifter kan för angivna ändamål även komma att 
lämnas ut till andra hel- eller delägda företag inom SkiStars koncern. 
 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas in till oss i samband med arbetsansökan/rekrytering lagras i två år från dag om beslut 
att rekryteringen inte leder till anställning. Övergår rekryteringen i en anställning sparas alla ansökningshandlingar 
så länge som anställningen pågår samt två år efter avslutad anställning. 
 

Dina rättigheter  
Du har rätt att: 

• Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera 
den information vi har om dig. En kopia är gratis att begära. 

• Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. 

• Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de 
ändamål för vilka de samlades in.  

• Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall - t.ex. om du har invänt mot behandling av 
dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning - under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger 
tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. 

• Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Denna 
rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. 

 
Du kan vända dig till vårt säkerhetsombud (kontaktuppgifter enligt ovan) med ev. frågor kring 
personuppgiftshanteringen och dina rättigheter. Vid begäran om att få tillgång till dina uppgifter kan du skicka ett e-
postmeddelande till personuppgift@skistar.com då vi har särskild ärendehantering för sådan förfrågan. 

 
Invändning mot behandling 
Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Fortsatt 
behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger 
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tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga 
anspråk. 
 

Klagomål 
Vänd dig till vår kundservice vid klagomål avseende SkiStars behandling av personuppgifter. Du har även rätt att inge 
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU. 


