
AC FLOBYS BEHANDLING AV
PERSONUPPGIFTER VID 

REKRYTERING

När du ansöker om anställning hos oss kommer vi att få del 
av och behandla personuppgifter om dig. Det är viktigt för 
oss att du förstår vilka personuppgifter vi använder, hur vi 
behandlar dem och vilka rättigheter du har i samband med 

vår behandling, vilket är syftet med denna 
informationstext.

ALLMÄN INFORMATION
Automotive Components Floby AB, org.nr. 556981-8874, 

(nedan ”vi”, ”oss” och ”vår”) är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som du lämnar respektive vi samlar in under vårt 

rekryteringsförfarande och vi behandlar dina personuppgifter i 
enlighet med gällande lag, inklusive Dataskyddsförordningen. Vi 
arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att 

vidta tekniska och organisatoriska åtgärder.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI 
De personuppgifter vi kommer att behandla om dig kan både 
utgöras av personuppgifter som du lämnar till oss och sådana 

personuppgifter som vi väljer att samla in via rekryteringsföretag, 
annan av oss anlitad tredje part respektive eventuella referenser. 

De personuppgifter vi kommer att behandla är följande:

• Namn, kontaktuppgifter såsom adress,
e-postadress och telefonnummer

• Ditt personliga brev och CV med den information dessa 
dokument innehåller såsom anställningshistorik, utbildning, 

egenskaper, fritidsintressen m.m.
• Eventuellt kunskapstest, betyg, referenser och 

intervjuanteckningar 
• Personnummer och uppgift om genomfört
alkohol- och drogtest (endast slutkandidater)
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Avseende de eventuella referenser du lämnar, så ber vi dig 
informera dessa personer om att du kommer att lämna deras 

kontaktuppgifter till oss och att vi kommer att behandla deras 
kontaktuppgifter samt de eventuella referenser de lämnar till oss, i 

enlighet med vad som anges i denna Informationstext.

VARFÖR, PÅ VILKEN LAGLIG GRUND OCH HUR LÄNGE
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna 
administrera och bedöma din ansökan samt fatta beslut om 

eventuell anställning. Därutöver kommer vi även att vid behov 
behandla dina personuppgifter för att bemöta eventuella rättsliga 

anspråk relaterade till rekryteringsförfarande där du har varit en av 
de sökande.

Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av en 
intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att vi ska ges 
möjlighet att (i) administrera och bedöma din spontanansökan 

utifrån vår verksamhet och våra behov, eller (ii) administrera din 
ansökan till utannonserad tjänst, bedöma din lämplighet och 

karriärmöjligheter samt anställa rätt person utifrån vårt 
verksamhetsbehov. Därutöver kan dina personuppgifter även 

komma att behandlas utifrån vårt berättigade intresse att kunna 
bemöta eventuella rättsliga anspråk relaterade till 

rekryteringsförfarande där du har varit en av de sökande. 

Dina personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som 
nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in. 

Vi genomför därför regelbundna gallringar genom vilka 
personuppgifter som inte längre är nödvändiga gallras bort. Vi kan 

dock komma att behöva spara dina ansökningshandlingar för en 
period om cirka två år för att kunna besvara eventuella rättsliga 

anspråk hänförliga till rekryteringsförfarande där du har varit en av 
de sökande. 

Det är frivilligt att ansöka till och lämna dina personuppgifter till 
oss, men för att kunna jämföra dig med övriga sökanden behöver vi 

fullständiga ansökningshandlingar.
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VEM FÅR TILLGÅNG TILL OCH TILL VEM LÄMNAR VI UT 
UPPGIFTERNA 

Dina personuppgifter kommer att behandlas av ansvarig 
chef/chefer, vårt HR-team samt i vissa fall av enstaka medarbetare 

på berörd avdelning.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas 
av andra. Som exempel på tredje parter till vilka vi kan komma att 

lämna ut dina personuppgifter kan nämnas rekryterings- och 
konsultföretag för genomförande av intervjuer eller tester, 

företagshälsovård för genomförande av alkohol- och drogtest, 
myndigheter för att efterkomma förfrågningar, förelägganden eller 

beslut advokatbyrå för hantering av juridiska frågor i vår 
verksamhet samt annan tredje part när så krävs för att tillvarata 
våra intressen. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin 

personuppgiftsbehandling.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till våra 
tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, 

så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra 
personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina 

personuppgifter i enlighet med denna Informationstext och våra 
instruktioner. 

Vi och våra tjänsteleverantörer behandlar, som huvudregel, dina 
personuppgifter endast inom EU/EES. Skulle dina personuppgifter 

behandlas utanför EU/EES, kommer vi att vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att överföringen sker på ett lagligt sätt och 

att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade av de 
mottagande parterna utanför EU/EES.
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DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att skriftligen begära att få information om vilka 

personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst 
begära rättelse av felaktiga/ofullständiga uppgifter. Du kan också 

ha rätt att be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om 
dig, begära att behandlingen begränsas eller invända mot 

behandlingen, samt begära att vi ger dig en kopia av dessa 
personuppgifter.

Om du inte har grund för din begäran eller om din begäran är 
orimlig har vi rätt att vägra att gå din begäran till mötes alternativt 

ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnaderna din 
begäran medför.  

Eventuell begäran skickar du till ansokan@acfloby.com. Om du är 
missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi att du 
kontaktar oss, så kanske vi kan hjälpa dig med svar och korrigera 

eventuella missförstånd. Du kan även ge in ett klagomål till 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

KONTAKTUPPGIFTER
Vid frågor om Informationstexten eller vid frågor angående 

Dataskyddsförordningen, vänligen kontakta: 

AC Flobys kontaktperson
HR-avdelningen

Telefonnummer: 0515-77 68 00
E-postadress:ansokan@acfloby.com

Datainspektionen
Telefonnummer: 08-657 61 00

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se
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