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Behandling av personuppgifter 

Dataskyddsförordningen GDPR  
Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som 

privatperson. Vi på Boge Kompetens är väldigt måna om din integritet. Vi vill därför att du 

ska känna dig trygg i hur vi hanterar och behandlar dessa uppgifter. Du har alltid rätt att 

veta vilka uppgifter vi behandlar samt hur vi inhämtar och hanterar dem. Du har också 

rätt att få veta varför vi behandlar och hanterar dina personuppgifter. Du ska alltid 

informeras om vilka rättigheter du har som privatperson när det gäller hanteringen av 

dina personuppgifter. 

 

Bemanning och Rekrytering 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

 Samtycke 

 Avtal 

Behandling av personuppgifter och dina rättigheter som privatperson 

De registrerade skriver på avtal vid anställning där man muntligt och skriftligt får 

godkänna behandlingen av personuppgifter, samt att uppgifter om kvalifikationer och 

övriga kompetenser kan komma att lämnas ut till kunder vid förfrågan.  

De registrerade får i samband med anställning ett informationsdokument som inkluderar 

rättigheter gällande personuppgifter. Exempelvis att den anställde har rätt att be om 
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raderade personuppgifter, be om ändring av personuppgifter med mera. Dina uppgifter 

kommer aldrig att delas med tredje part om samtycke till detta inte ges först.  

Insamling av personuppgifter 

 Skickas via mail av registrerade i form av CV och personligt brev. 

 CV och personligt brev kan lämnas personligen av registrerade. 

 Personuppgifter kan lämnas muntligt av registrerade för införande i 

anställningskontrakt. 

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas vid anställning? 

• Uppgifter om personnummer. 

• Uppgifter som namn, telefonnummer och adress till närmast anhörig. 

• Telefonnummer, adress och postadress. 

• Bankkontonummer och löneuppgifter. 

• Kvalifikationer och tidigare erfarenheter i form av CV.  

Hantering av personuppgifter 

• Personuppgifter sparas så länge anställning pågår. 

• Personuppgifter sparas under 6 månader efter avslutad anställning (detta för att 

ge möjlighet till återanställning). Samtycke till detta måste ges av personal vid 

avslut/uppsägning. 

• Ändamålet med hanteringen av personuppgifter är bemanning och rekrytering. 

 

Deltagare i utbildning 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter 

• Samtycke 

• Avtal 
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Information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter 

Deltagarna får information vid utbildningens start samt skriver på ett godkännande att 

personuppgifterna får behandlas av Boge Kompetens. Du som deltagare har alltid rätt att 

få dina uppgifter raderade eller modifierade. Dina uppgifter kommer inte att delas med 

tredje part utan ditt samtycke.   

Insamling av personuppgifter 

Personuppgifter lämnas i samband med utbildningen. 

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas? 

• Uppgifter om personnummer och namn 

Personuppgifter sparas sedan för att dokumentera kompetensen samt att kunna skriva ut 

kopior på deltagarens begäran. 

 

 

 


