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Information till arbetssökande om dataskyddsförordningen (GDPR) inom
Rimaster-koncernen
När vi granskar och administrerar din ansökan behandlar vi de personuppgifter du tillhandahåller i din
ansökan eller på annat sätt. Detta inkluderar till exempel namn, personnummer, kontaktuppgifter och
arbets- och utbildningshistoria. Vi kan också komma att samla in personuppgifter om dig från tillgängliga
öppna källor, till exempel från befolkningsregister.
Genom att lämna in din ansökan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har när som
helst rätt att återkalla ditt samtycke och begära att din ansökan raderas.
Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att slutföra
urvalsprocessen och, vid en eventuell anställning, under din anställningsid. Dina personuppgifter kan
också behandlas vidare för arkiveringsändamål eller juridiska ändamål.
Vi delar som regel inte dina personuppgifter med aktörer utanför Rimaster-koncernen med undantag för
potentiella underleverantörer som underhåller relevanta IT-system och som svar på begäran från
behöriga myndigheter.
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt till åtkomst, rätt till rättelse, radering och begränsning
av behandlingen och rätten till dataöverförbarhet.
Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige om du
inte är nöjd med vår hantering av dina personuppgifter. Du är dock alltid välkommen att först kontakta
dataskyddsombudet i Rimaster-gruppen om du inte är nöjd med behandlingen av dina personuppgifter.

Kontakt information
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Personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter är beroende på vilket företag du har
sökt arbete hos:
-

Rimaster AB (org nr 556580-1643), kontaktperson Peter Haglund (0494 – 795 54,
pha@rimaster.com)

-

Rimaster Electrosystem AB (org nr 556255-0862), kontaktperson Liselotte Roos (0494 – 795 06,
lro@rimaster.com)

-

Rimaster Development AB (org nr 556696-4309), kontaktperson Madeleine Lysén Pettersson
(0270 – 42 96 14, mlp@rimaster.com)

-

Rimaster Cab & Mechanics AB (org nr 556718-1879), kontaktperson Liselotte Roos (0494 – 795 06,
lro@rimaster.com)

Rimaster-gruppen har ett dataskyddsombud som kan kontaktas via följande e-postadress och
telefonnummer: Peter Haglund, 0494 – 795 54, pha@rimaster.com
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