
 
 

 

INTEGRITETSPOLICY FÖR ARBETSANSÖKANDE TILL KAMEO 

 

Kameo AS, org.nr. 814 217 272, och Kameo Svensk Filial, org.nr 516410-0454, (hädanefter 

refererat till som ”Kameo”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som Kameo 

samlar in med anledning av att du har ansökt om en position hos Kameo.  

1. Vilka upplysningar hanterar vi? 

Vi hanterar följande personuppgifter:  

• namn; 

• personnummer; 

• adress; 

• email-adress; 

• telefonnummer; 

• utbildning och arbetslivserfarenhet, inklusive dokumentation för detta; och 

• utdrag ur belastningsregistret. 

I samband med din ansökan hämtar vi in information som finns tillgänglig på internet. I den grad 

som sökträffar är relevanta för din anställning och rollen som du sökt kommer vi att lagra denna 

information.  

Kallas du till intervju kan du bli ombedd att samtycka till att genomföra olika typer av tester som ett 

hjälpmedel för vår interna värdering av dina kompetenser för positionen som du ansökt till. Du kan 

neka till att genomföra eventuella tester, men detta kan påverka utfallet av vår utvärdering. Alla 

resultat från eventuella tester lagras innan de raderas i enlighet med punkt 5 nedanför.   

2. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter listade i punkt 1 är att ge Kameo möjligheten att 

utvärdera din ansökan till Kameo, antingen i form av en spontanansökan eller en ansökan om en 

specifik tjänst som utlysts av Kameo. Särskilt med avseende av följande: 

• bedöma om din bakgrund, eventuellt i konkurrens med andra kandidater, är aktuell för 

anställning hos Kameo; 

• eventuellt administrera reseutgifter och ersättning; 

• hantering av CV, ansökan, referenser, värderingar, karaktärer, tester, diplom, utdrag ur 

belastningsregistret och passkopia. 

 

I detta sammanhang är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter art. 6.1 b) 

GDPR. 

3. Vem kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas av Kameo Svensk Filial och andra bolag och filialer i samma 

koncern, med anledning av att koncernbolagen delar tekniska system och delvis har ett 

centraliserat management som är operativa i alla delar av koncernen. 

I tillägg kan dina personuppgifter delas med tredje part som behandlar personlig information på 

våra vägnar i samband med ansöknings- och anställningsprocess, till exempel i form av ett 

rekryteringsföretag.  
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Dina personuppgifter kan också delas med myndigheter eller andra aktörer i enlighet med lag eller 

kollektivavtal såsom Försäkringskassan, fackföreningar, försäkringsfonder, kommuner, skatte-

myndigheter och pensionsfonder. 

4. Överföring av personuppgifter till tredjeland (land utanför EU/EES)

Kameo, koncernbolaget, våra leverantörer och våra samarbetspartners behandlar i regel bara dina 

personuppgifter innanför EU/EES. 

I fall där personuppgifter behandlas utanför EU/EES anger antingen ett kommissionsbeslut att det 

berörda tredjelandet tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå eller lämpliga garantier, helst i form av 

EU:s standardkontraktsklausuler, som säkerställer att dina rättigheter och personuppgifter 

skyddas. Kontakta Kameos DPO för en mer detaljerad översikt över de säkerhetsåtgärder vi har 

vidtagit eller information om var dessa har gjorts tillgängliga. 

5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att raderas inom en månad om du inte erbjuds anställning i Kameo. 

Om du erbjuds en tjänst som du väljer att tacka nej till, kan vi be om att få behålla dina 

personuppgifter för att senare kunna erbjuda en annan tjänst hos Kameo. Vår hantering av 

personuppgifter baserat på ditt samtycke är baserat på på GDPR art. 6 bokstav a. Ditt samtycke 

kan närsomhelst dras tillbaka, vi kommer då att radera dina personuppgifter omedelbart. 

6. Dina rättigheter

I enlighet med personuppgiftslagen och GDPR har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som 

Kameo innehar om dig. Du har också rätt att begära korrigering av dina personuppgifter. 

Under vissa omständigheter kan du också begära att ta bort eller begränsa dina personuppgifter 

eller göra invändningar mot vår hantering. 

Du har också rätt att under vissa omständigheter överföra dina personuppgifter till en annan 

databehandlare (dataportabilitet) med ett vanligt använt format. 

Om du har klagomål om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår compliance-

medarbetare Theodor Frösslund via e-post theodor@kameo.se eller telefon 70 401 2610. Du kan 

också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten genom att använda proceduren som 

beskrivs på myndighetens hemsida. 

mailto:theodor@kameo.se

