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Sekretess och integritetspolicy – Inducon 
AB 
 
 
Induconsult Sverige AB 
Org.nr. 559059-2126 

 
 

Introduktion 
Vi respekterar våra kunders, kandidaters och medarbetares privatliv och deras rätt att ha 
kontroll över sina personuppgifter. Våra principiella riktlinjer är enkla. Vi kommer att vara 
tydliga med vilka uppgifter vi samlar in och varför. Uppgifterna skyddas på bästa möjliga sätt 
av oss och våra biträden. Vi säljer inte och kommer inte att sälja dina uppgifter till tredje part. 
 
Det främsta syftet med att samla in personuppgifter är att: 
 
(a) etablera och vidmakthålla en längre eller kortare anställning för dig (i Sverige eller 
utomlands) 
(b) göra dig uppmärksam på relevanta jobb, förmedla karriärmöjligheter samt erbjuda dig 
anställning hos eller genom vår rekryteringsverksamhet, 
(c) erbjuda dig service i samarbete med våra partners 
(d) erbjuda utveckling, urval och personbedömning 
(e) beskriva våra bolag, tjänster och verksamhet i övrigt 
(f) leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna tillhandahålla sådan 
information som myndigheter begär. 
 
Med "personuppgifter" avses sådan information som rör ansökan om anställning, 
anställningsintervju med dig (muntligt, skriftligt och/eller videoinspelat) samt för att fullgöra 
skyldigheter inom arbetsrätten, bland annat namn, personnummer, adress och 
telefonnummer, tidigare arbetslivserfarenhet inklusive referenser, utbildningar och betyg, 
anställningstid, arbetsuppgifter, m m samt uppgifter som genereras till följd av användning av 
Induconsult Sverige AB och/eller något av dess dotterbolag IT-system, mailkonton samt 
nätverk. 
 
Den här integritetspolicyn (”policyn”) förklarar vilka personuppgifter som vi samlar in om dig, 
antingen direkt eller indirekt, och hur vi använder dem. Personuppgifter är uppgifter som kan 
användas för att identifiera dig eller som vi kan koppla till dig. I policyn står också vilka val du 
har när det gäller de data vi samlar in och hur du kan styra dessa beslut. Läs denna policy 
noggrant så att du är införstådd med hur Inducon kan samla in, använda och dela dina 
personuppgifter. Termerna ”vi”, ”oss” eller ”Inducon” hänvisar alla till Induconsult Sverige AB. 
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Typer av personuppgifter vi samlar in 
Uppgifter som du lämnar till oss 
Vi samlar in uppgifter som du frivilligt lämnar till oss, såsom namn, telefonnummer och 
mejladress, till exempel när du söker en tjänst hos oss eller någon av våra uppdragsgivare 
samt när du söker kontakt med någon av våra anställda. 
 
Uppgifter som vi samlar in automatiskt 
Uppgifter som vi samlar in automatiskt om hur du använder vår hemsida eller uppgifter som 
samlas in med hjälp av kakor och liknande teknik när du använder, öppnar eller interagerar 
med oss via vår webbplats eller app. Vi kan till exempel samla in uppgifter om vilken typ av 
enhet du använder för att gå in på vår webbplats, dess operativsystem och version, IP-adress, 
den allmänna geografiska plats som anges av din IP-adress, webbläsartyp, webbsidor du 
besöker på webbplatsen och om och hur du interagerar med innehållet som finns på vår 
webbplats. 
 
Uppgifter som vi får från andra källor 
Vi kan få uppgifter om dig från andra källor, inklusive tredje parter som kommersiella 
adressregister som tillhandahålls av exv Posten eller Bisnode. Vi kan också få uppgifter om dig 
från sociala medier, till exempel när du interagerar med oss på dessa plattformar. Vi skyddar 
de data som vi får från tredje part i enlighet med de rutiner som beskrivs i denna policy och vi 
tillämpar även alla ytterligare restriktioner som källdatamängden kräver. 
 
Uppgifter om barn 
Induconsult Sverige AB riktar sig inte direkt till barn under 18 år. Även om besökare i alla 
åldrar surfar på vår webbplats samlar eller begär vi aldrig medvetet in personuppgifter från 
personer som är under 18 år utan förälders samtycke. Om vi, efter meddelande från en 
förälder eller vårdnadshavare eller på annat sätt, upptäcker att ett barn under 18 år har 
registrerat sig på vår webbplats utan tillstånd genom att använda falska uppgifter, kommer vi 
att annullera barnets konto och radera barnets personuppgifter från våra arkiv. 
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Kandidaten- och eller kundens interaktion med Induconsult Sverige AB 
 
När du vill veta mer om oss 
När du vill veta mer om Induconsult Sverige AB kan du besöka någon av våra virtuella platser 
eller fysiska lokaler. Du kan exempelvis söka upp oss på nätet, ringa och tala med någon av 
våra kontaktpersoner, besöka ett av Induconsult Sverige AB fysiska kontor eller gå på någon 
av Induconsult Sverige AB sponsrade event. För att få reda på mer om Induconsult Sverige AB 
tjänster under någon av den här typen av interaktioner kan du frivilligt lämna vissa 
personuppgifter, som ditt namn och din mejladress. Vi kan också samla in uppgifter om dig 
online via kakor eller liknande teknik när du besöker vår webbplats. 
 
Vi samlar in: namn, mejladress, IP-adress och information som inhämtas via kakor eller annan 
teknik. 
 
Varför: Vi använder den här informationen för att informera om nyheter och Inducon tjänster. 
Dessutom hjälper IP-adressen oss att få geografisk information om webbsidornas besökare så 
att vi kan förbättra våra webbplatser för alla besökare. Det är vårt rättmätiga intresse att 
behandla dina personuppgifter i de här syftena. 
 
Att köpa Inducon-tjänster 
När du bestämt dig för att be om offert, få kandidater presenterade eller bli presenterad 
kandidat eller köpa en tjänst från Induconsult Sverige AB.  
 
Vi samlar in: namn, telefonnummer (valfritt), mejladress, leveransadress och 
betalningsinformation. 
 
Varför: Vi använder dessa uppgifter för att genomföra vårt åtagande, hålla dig uppdaterad 
efter kontakt med oss, besvara frågor samt hantera andra frågor relaterade till din kontakt 
med oss. Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter i det här syftet för att kunna 
fullgöra avtalet vi har med dig.  
 
 

Hur vi använder personuppgifter 
 
(a) etablera och vidmakthålla en längre eller kortare anställning för dig (i Sverige eller 
utomlands) 
(b) göra dig uppmärksam på relevanta jobb, förmedla karriärmöjligheter samt erbjuda dig 
anställning hos eller genom vår rekryteringsverksamhet, 
(c) erbjuda dig service i samarbete med våra partners 
(d) erbjuda utveckling, urval och personbedömning 
(e) beskriva våra bolag, tjänster och verksamhet i övrigt 
(f) leva upp till de legala krav som ställs på oss samt att vi ska kunna tillhandahålla sådan 
information som myndigheter begär. 
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Med "personuppgifter" avses sådan information som rör ansökan om anställning, 
anställningsintervju med dig (muntligt, skriftligt och/eller videoinspelat) samt för att fullgöra 
skyldigheter inom arbetsrätten, bland annat namn, personnummer, adress och 
telefonnummer, tidigare arbetslivserfarenhet inklusive referenser, utbildningar och betyg, 
anställningstid, arbetsuppgifter, m m samt uppgifter som genereras till följd av användning av 
Induconsult Sverige AB IT-system, mailkonton samt nätverk.  
 

Hur vi kan dela personuppgifter 
De uppgifter som kommer att samlas in och i övrigt behandlas för dessa syften kan inhämtas 
såväl genom skriftliga förfaranden som genom inspelning av videomaterial eller på annat sätt. 
Samtliga insamlade uppgifter kan komma att överföras till den mottagarkrets som angetts 
ovan. 
 
Vissa personuppgifter, särskilt inspelat videomaterial samt övrig information som behövs för 
att identifiera videoinspelningarna, kan komma att överföras till, lagras och i övrigt behandlas 
av s.k. personuppgiftsbiträden på uppdrag av Induconsult Sverige AB. Induconsult Sverige AB 
har genom avtal med dessa företag försäkrat sig om att samma stränga krav på säkerhet vid 
hantering av personuppgifter som följer av GDPR kommer att iakttagas, samt att behandling 
endast kommer att ske enligt Induconsult Sverige AB uttryckliga instruktioner.  
 
Induconsult Sverige AB är ägare till de personuppgifter som insamlas, inklusive men inte 
begränsat till ovan nämnda videoinspelningar. Du överlåter genom denna samtyckeshandling 
samtliga dina eventuella rättigheter till nämnda videoinspelningar till Induconsult Sverige AB 
och godkänner att Induconsult Sverige AB har rätt att fritt disponera över dessa, inklusive att 
ändra däri och överlåta rätten vidare. Med ändringar avser vi att vid behov förändra 
materialet för att presentera kandidaten på bästa sätt. 
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De juridiska grunderna för att använda personuppgifterna 
Det finns olika juridiska grunder som vi hänvisar till för användandet av dina personuppgifter, 
nämligen: 
 
Uppfyllande av avtal 
Användandet av personuppgifter kan vara nödvändigt för att fullgöra det avtal vi har slutit 
med våra kunder, medarbetare eller leverantörer.  
 
Rättmätiga intressen 
Vi kan använda personuppgifter för våra rättmätiga intressen. Det kan handla om att 
kartlägga och analysera behov, beställare eller andra områden för att kunna leverera bättre 
tjänster eller kunna erbjuda bättre nya arbetsmöjligheter. 
Lagar 
 

Säkerhet, lagring och bevarande av personuppgifter 
 
Säkerhet 
Induconsult Sverige AB strävar efter att skydda dina personuppgifter. Även om vi vidtar 
rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter som vi medvetet samlat in är inget 
säkerhetssystem ogenomträngligt. 
 
Vi använder många olika lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och 
branschstandarder för att skydda personuppgifter och hjälpa till att förhindra obehörig 
åtkomst till uppgifter, eller att de går förlorade, stjäls, missbrukas, offentliggörs, ändras eller 
förstörs. Vi lagrar till exempel personuppgifter i datorsystem med begränsad tillgänglighet 
som finns i bevakade anläggningar.  
 
Vi försäkrar oss dessutom om att våra tredjepartleverantörers datacentraler har vidtagit 
tillräckliga säkerhetsåtgärder. Uppgifterna skyddas dessutom genom kryptering med 
exempelvis TLS-protokoll (Transport Layer Security) under internetöverföringen.  
 
Om du skulle ha några frågor om säkerheten kring dina personuppgifter kan du kontakta oss 
på work@inducon.se  
 
Lagring 
Personuppgifter som Induconsult Sverige AB samlar in kan komma att lagras och behandlas 
där du bor, i Sverige eller i något annat land där Inducon eller tjänsteleverantörer har sina 
verksamheter. Inducon har lämpliga mekanismer på plats för att skydda personuppgifter när 
de överförs internationellt, till exempel genom användandet av standardavtalsklausulerna 
som godkänts av Europeiska kommissionen. 
 
Induconsult Sverige AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge vi anser det 
nödvändigt för att tillhandahålla tjänster, för att följa gällande lagar (inklusive de som rör 
lagring av dokument), lösa tvister och på annat sätt som är nödvändigt för att vi ska kunna 

mailto:work@inducon.se
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sköta vår verksamhet. Alla personuppgifter vi lagrar är underställda den här policyn och våra 
interna riktlinjer för lagring. Om du har frågor om en specifik lagringsperiod för vissa typer av 
personuppgifter vi behandlar kan du mejla work@inducon.se 
 

Dina rättigheter och val 
Du som sökande eller anställd hos Induconsult Sverige AB har ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att du kan få information om när 
och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har 
du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att 
få ut eller flytta dina uppgifter. 
 
För att få uppdaterat vilka personuppgifter Induconsult Sverige AB har registrerade kan du 
kontakta work@inducon.se  
 

Vårt användande av kakor och annan liknande teknik 
Vi använder kakor och liknande teknik, som pixlar, taggar, webbsignaler och andra 
identifierare för att göra webbplatsen mer personanpassad, komma ihåg dina preferenser, 
förstå hur användare använder vår webbplats eller app och hjälpa till att skräddarsy våra 
erbjudanden. 
 
Kakor 
En ”kaka” är en liten datafil som innehåller en sträng med tecken som skickas till din dator när 
du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen gör kakan det möjligt för 
webbplatsen att känna igen din webbläsare. Tiden en kaka lagras på din dator eller en mobil 
enhet beror på om det är en ”beständig kaka” eller en ”sessionskaka”. Induconsult Sverige AB 
använder båda typerna av kakor. Sessionskakorna lagras bara på din dator under tiden du är 
aktiv på nätet.  
 
De beständiga kakorna kommer att lagras på din dator eller mobila enhet tills de löper ut eller 
raderas. Vi använder följande typer av kakor på vår webbplats. 

• Absolut nödvändiga kakor. Dessa kakor nödvändiga för att du ska kunna bläddra runt 
på webbplatsen och använda dess funktioner. Utan dessa kakor kan tjänster som 
kundvagnar inte tillhandahållas. 

• Prestandakakor. De samlar in information om hur du använder webbplatserna. Dessa 
data kan användas för att optimera webbplatsen och göra det lättare för dig att 
navigera. 

• Funktionskakor. Dessa kakor gör att webbplatsen kan komma ihåg vilka val du gör och 
gör din upplevelse personlig. Vi kan t.ex. lagra din geografiska plats i en kaka för att 
säkerställa att vi visar dig webbplatser som är relevanta i det område där du befinner 
dig. 

• Tredjepartskakor. Tredjepartskakor placeras ut av andra webbplatser och/eller parter 
än Inducon. Dessa kakor kan användas på webbplatsen för att förbättra våra 
produkter eller tjänster och hjälpa oss erbjuda en mer relevant reklam. Dessa kakor är 
föremål för respektive integritetspolicy hos dessa externa tjänster, till 
exempel Facebooks datapolicy. 

mailto:work@inducon.se
mailto:work@inducon.se
https://www.facebook.com/about/privacy/
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• Analytiska kakor. Vi använder analytiska kakor, exempelvis från Google Analytics, för 
att få reda på hur länge en besökare stannar på webbplatsen, vilka sidor de tycker är 
mest användbara och hur de hamnade på inducon.se. För att få veta mer om Google 
Analytics och dina data, besök Googles webbplats. 

 
Hur du reglerar kakinställningarna 
I de flesta webbläsarna kan man kontrollera kakor via webbläsarens inställningspreferenser. 
Om du begränsar webbplatsernas möjlighet att installera kakor kan det emellertid försämra 
din allmänna användarupplevelse. En del webbläsare erbjuder en ”Do Not Track”-signal 
(”DNT”) med vilken du kan ange dina preferenser angående spårning och spårning mellan 
webbplatser. Trots att vi för tillfället inte använder oss av teknik som känner igen DNT-
signaler, kommer vi endast att behandla personuppgifter i enlighet med den här policyn. 
Nedan kan du läsa om hur du ändrar kakinställningarna i de mest använda webbläsarna: 

• Google Chrome 
• Internet explorer 
• Safari 
• Firefox 

 
Pixlar 
Förutom kakor använder vi ibland små grafiska bilder, så kallade ”pixlar” (kallas också 
webbsignaler, transparenta GIF:er eller pixeltaggar). Vi använder pixlar i vår 
mejlkommunikation med dig (om du har valt att ta emot mejl) för att ta reda på om våra 
mejlmeddelanden har lästs. Dessutom använder vi tredjepartspixlar (som kommer från 
Google, Facebook och andra nätverk med reklam) för att tillhandahålla reklam som är 
relevant för dina intresseområden. 
 
 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=en_US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

