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Policy för personuppgiftsbehandling, GDPR 

Inledning 
Lager & Partners AB (”Lager & Partners”) samlar in personlig information om dig och använder 
uppgifterna i syfte att hjälpa dig att komma i kontakt med framtida arbetsgivare. Lager & 
Partners värnar om din personliga integritet och vår målsättning är att du ska känna dig säker på 
att dina personuppgifter behandlas korrekt. 

Vilka personuppgifter som behandlas 
Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk 
person. 

De personuppgifter hänförliga till dig som Lager & Partners behandlar är dels de som du själv 
lämnar till oss, t.ex. när du deltar i en intervju eller när du söker en tjänst, dels uppgifter vi själva 
upprättar. Uppgifterna består primärt av namn, adress, e-postadress, personnummer, 
telefonnummer, betyg, utbildning, CV samt noteringar om preferenser i karriären. 

Hur personuppgifterna används och för vilka ändamål 
Lager & Partners gör rekryteringsuppdrag för ledande finansiella aktörer. Din persondata är 
värdefull för oss och möjliggör kommunikation med dig i syfte att bygga en god relation och för 
att vi ska kunna kontakta dig med relevanta förfrågningar i rekryteringsprocesser och presentera 
dig för potentiella arbetsgivare och kunder. 

Laglig grund 
Lager & Partners behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

Utlämnande av personuppgifterna 
Särskilt om upprättande av CV 
I det fall du lämnar in en specifik arbetsansökan via mejl kan ditt CV komma att överföras till 
den kund vi har det aktuella rekryteringsuppdraget för, som kan bevara en kopia på ditt CV. Vi 
kan inte kontrollera deras användning eller bevarande av information i ditt CV. Vi reglerar dock 
deras hantering av era personuppgifter i våra kontrakt. 

Lagring av dina personuppgifter 

Dina personuppgifter lagras så länge som du givit ditt samtycke. Ditt godkännande inhämtas via 

en länk som skickas till dig via mejl. 
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Vi frågar minst vartannat år om ni vill kvarstå i vår databas – vilket är frivilligt 

Lager & Partners kan när som helst radera all information i databasen. Det krävs inget samtycke 
från kandidatens sida om Lager & Partners önskar ta bort all information. 
 

Dina rättigheter 
Du har vissa rättigheter i förhållande till Lager & Partners, i egenskap av personuppgiftsansvarig 

för bolagets behandlingar av dina personuppgifter. 

Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning: 

• Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om din 
personuppgiftsbehandling.  

• Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 
• Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter 

som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och 
motsätter dig behandlingen. 

• Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, 
exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. 

• Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av 
en intresseavvägning. 

• Du kan när som helst kontakta oss för att utöva någon av rättigheterna ovan. Kontaktuppgifter 
hittar du längst ned i denna policy. En begäran om åtkomst till personuppgifter besvaras inom 
lagstadgad tidsperiod. Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i 
enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är 
behörig tillsynsmyndighet. 

Förändringar av denna policy 
Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i denna policy, kommer vi, 
när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress du uppgivit och som vi sparat i vårt 
system. Vi kommer även att anslå dylika förändringar genom ett väl synligt meddelande på 
webbplatsen så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att 
använda dessa uppgifter. 

Kontaktuppgifter 
Om du har några frågor kring denna policy var god kontakta oss via nedanstående kontaktvägar: 

Lager & Partners 

Att: Dataskyddsombudet, 

Kungsgatan 10 
111 43 Stockholm 

Dataskyddsombud: VD, maria.lindbom@lagerpartners.com samt 46 8 407 6460 

 

 


