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Insamling av personuppgifter
Beroende på din relation till oss samlar &Rundquist in personuppgifter på olika sätt. Nedan beskrivs
vad som gäller för de olika kategorierna.
Besökare på webben eller i sociala medier
Genom förfrågningar eller frågor till &Rundquist via e-post, besök på vår hemsida eller sociala medier
kan följande information komma att samlas in:
•
•
•
•
•

Namn
Företag
Kontaktuppgifter
Befattning
Övrig information som bifogas i ditt mail

Uppgifterna används för ändamål med rättslig grund, exempelvis för att svara på dina frågor samt för
att föra en dialog med dig i ärenden gällande din fråga.
OBS: Uppgifter som lämnas på sociala medier är offentliga och användningen av dessa kan inte
kontrolleras av &Rundquist.
Samarbetspartners och beställare
För presumtiva eller befintliga samarbetspartners och beställare kan följande information samlas in:
•
•
•
•
•
•

Namn
Företag
Kontaktuppgifter (mailadress samt telefonnummer)
Befattning
Meritförteckning (ex kompetens, tidigare uppdrag, anställningshistorik mm)
Övriga uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtal

Uppgifterna används för ändamål med rättslig grund som exempelvis för att uppfylla ett
avtalsåtagande eller för att bedriva normal affärsverksamhet.
Arbetssökande
För arbetssökande kan följande information komma att samlas in:
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Kontaktuppgifter (mailadress samt telefonnummer)
Meritförteckning inklusive anställningshistorik
Personligt brev
Portfolio
Övrig information som bifogas i din ansökan
Information som lämnas via referenser
Information från källor som exempelvis Linkedin

Uppgifterna används för ändamål med rättslig grund under rekryteringsprocessen samt, om du medgett
samtycke, för att informera dig om kommande arbetsmöjligheter.
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Utlämning av personuppgifter
&Rundquist lämnar bara ut personuppgifter till tredje part om finns ett berättigat intresse. Tredje
parter som &Rundquist kan komma att dela ut dina personuppgifter med är:
•
•
•
•
•
•

Externa leverantörer som behandlar uppgifter för &Rundquists räkning, exempelvis ITleverantör, rekryteringsföretag och redovisningsbyrå.
Affärspartners som tillhandahåller tjänster till samma kund
Kunder som är din affärspartner
Organisationer som utlyser arkitekttävlingar
Till myndigheter som svar på begäran.
Tredje part när skyldighet finns i enlighet med lag

Skydd av personuppgifter
När en extern aktör behandlar personuppgifter för &Rundquists räkning anlitas enbart företag som, via
avtal, skriftligen förbundit sig att tillhandahålla tillräckliga garantier för datasäkerhet.
Lagring av personuppgifter
Personuppgifter sparas så länge de är aktuella för den löpande relationen alternativt så länge det
bedöms nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter, exempelvis för att verkställa avtal och uppfylla
våra lagstadgade skyldigheter. Personuppgifterna lagras inom EU.
Rättigheter för registrerade
Personer har rätt att få tillgång till sina uppgifter, att få felaktiga uppgifter rättade eller justerade samt
att begära begränsning av behandlingen. Registrerade har också rätt att få sina uppgifter raderade så
länge uppgifterna inte är nödvändiga för att tillgodose andra viktiga rättigheter, exempelvis för att
uppfylla en rättslig förpliktelse. Registrerade har också rätt att vända sig med klagomål till
tillsynsmyndighet, i det här fallet Datainspektionen.
Kontakt
Frågor eller synpunkter rörande hanteringen av dina personuppgifter ställs till info@rundquist.se.

