
  Policy - Behandling av personuppgifter 
   Revision:B 2018-05-29 
    

 

1 

 

Policy  
 

Behandling av personuppgifter 
 

 

Syfte 

Syftet med denna policy avseende behandling av personuppgifter är att medvetandegöra att 

behandling av personuppgifter inom Tarasso sker på ett sådant sätt att det är förenligt med 

dataskyddslagstiftningen. 

 

Bakgrund 

Tarasso behandlar löpande personuppgifter såsom kunder, kandidater, medarbetare,  

samarbetspartners etc. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som  

behövs för aktuellt ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga  

uppgifterna. 

 

Personuppgiftsansvarig  

Tarasso AB, org.nr. 556713-1130, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 

personuppgifter. Vi följer europeisk och svensk dataskyddslagstiftning och arbetar aktivt 

med dataskyddsfrågor för att säkerställa att vi behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt 

och säkert sätt.  

 
Tarasso ingår personuppgiftsbiträdesavtal såväl avseende de fall där Tarasso är 

personuppgiftsansvarig, som i de fall där Tarasso är personuppgiftsbiträde. Exempelvis i fall 

där Tarasso använder leverantörer av IT-lösningar där personuppgifter behandlas (såsom 

molnlösningar) träffas personuppgiftsbiträdesavtal mellan Tarasso och den aktuella 

leverantören. 

 

Kontakt 
Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du 

välkommen att kontakta oss, på ramona.tengstrom@tarasso.se. 

Du kan också alltid kontakta Datainspektionen om du har invändningar mot hur dina 

personuppgifter behandlas, på datainspektionen@datainspektionen.se. 

 

mailto:ramona.tengstrom@tarasso.se
mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
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Löpande kvalitetsarbetet 

Behandling av personuppgifter på Tarasso görs på ett sätt som följer vid var tid gällande 

lagstiftning. Uppdateringar av denna policy utgör en del av Tarassos löpande kvalitetsarbete. 

Det innebär bl.a. att denna Policy för behandling av personuppgifter, samt andra policys, 

rutiner och processer löpande ses över och hålls uppdaterade. Vidare ingår det i det löpande 

kvalitetsarbetet att tillse att de grundläggande principerna efterlevs, genom att exempelvis 

kontrollera att personuppgifter inte hanteras på andra sätt än för uppgivet ändamål, att 

uppgifter inte lagras längre eller i större omfattning än vad som fordras etc. 

Den senaste versionen av policyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.  

Personuppgifter 

På Tarasso behandlar vi personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till 

den som registreras. Tarasso behandlar endast personuppgifter när det föreligger laglig grund. 

Vi samlar information om dig inom ramen för de tjänster vi erbjuder. Uppgifterna är 

nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser mot dig enligt användarvillkoren eller på 

annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. 

 

Nedan beskrivs vilka uppgifter vi inhämtar och för vilka syften. 

 

Kunder 

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna fullfölja 

vårt avtal med dig. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och 

fakturering av tjänster. 

 

De personuppgifter som vi kan samla in och behandla är: för- och efternamn, e-post, 

telefonnummer, arbetsplatsadress, beställningshistorik, korrespondens mellan dig och 

Tarasso, uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.), ev. 

ytterligare betalningsinformation. 

   

Vi kan komma att fråga dig om vi får rikta marknadskommunikation till dig, exempelvis i form 

av nyhetsbrev eller erbjudanden om events. Ditt medgivande behövs för att vi ska göra utskick 

till dig. För varje utskick kommer du att ges möjlighet till avregistrering. 

 

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela med oss av vissa persondata till andra 

parter. Vi arbetar med andra konsultbolag i våra uppdrag gentemot kund. Vi lämnar endast ut 

dina personuppgifter om det är absolut nödvändigt och endast i det fall som du lämnat ditt 

samtycke. 
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Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ovan nämnda ändamål.  

• De uppgifter vi har på grund av en rättslig förpliktelse sparas så länge som den aktuella 

lagen kräver. 

• Uppgifter om kostpreferens (i samband med föreläsningar, events etc.) rensas direkt 

efter genomfört event. 

• Vid lämnat samtycke sparas dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke (gäller 

exempelvis nyhetsbrev och andra utskick). 

 

Kandidater 

1. Potentiella kandidater 

Tarasso samlar idag in personuppgifter kring dig som potentiell kandidat för anställning i syfte 

att kunna kontakta dig när ett rekryteringsbehov uppstår. Detta sker främst genom att du som 

kandidat, kontaktar oss men också genom interna nätverk och externa sökningar hos tredje 

part.  

 

Beroende på vilken information du lämnar till oss kan följande uppgifter komma att sparas: 

för- och efternamn, e-post, adress, lösenord, telefonnummer, adress, uppladdade dokument 

så som CV, personligt brev, betyg, intyg, bild, erfarenheter, språkkunskaper, kompetenser, 

utbildning, uppgift om innehav av körkort, jobbpreferenser, korrespondens mellan dig och 

Tarasso. Grunden för denna behandling är att fullgörande av avtal med dig om att bli en del 

av vår kandidatdatabas. 

 

Dina uppgifter behandlas under 36 månader och därefter får du frågan om du vill kvarstå i vår 

databas.  

 

2. Search 

Tarasso samlar idag in personuppgifter kring dig som potentiell kandidat för anställning i syfte 

att kunna kontakta dig när ett rekryteringsbehov uppstår. Detta sker främst genom att du, 

som kandidat, kontaktar oss men också genom interna nätverk och externa sökningar hos 

tredje part. Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på Tarassos berättigade 

intresse av att kunna hitta dig som potentiell kandidat. 

 

3. Ansökan om jobb 

Följande uppgifter sparas när du ansöker om ett jobb i vårt rekryteringssystem: för- och 

efternamn, e-post, uppladdade dokument så som CV, personligt brev, betyg, utbildning, 

erfarenhet, motivering till ansökan, hur du hittade annonsen, anteckningar om startdatum, 

intervjuer etc, eventuella referenser. 
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Grunden för denna behandling är att vidta åtgärder inför ingående av avtal om 

anställning/rättslig förpliktelse.  

Dina uppgifter behandlas till dess att rekryteringsprocessen är avslutad och 36 månader efter 

det, i syfte att följa upprekryteringen samt eventuellt kunna förmedla andra intressanta 

tjänster till dig. 

 

Uppgifterna är endast tillgängliga för de avsedd och behörig användare på Tarasso. 

 

4. Personlighetstestning 

Du som kandidat genomgår en personlighetstestning i Tarassos regi och följande uppgifter 

sparas i vår testplattform: personlighetsegenskaper samt begåvningsfaktor.  

 

Grunden för denna behandling är att vidta åtgärder inför ingående av avtal om 

anställning/rättslig förpliktelse.  

 

Uppgifterna är endast tillgängliga för de avsedd och behörig användare på Tarasso. 

 

5. Events 

Följande uppgifter sparas i tillämpliga fall: för- och efternamn, e-post, telefonnummer, adress 

och eventuella kostpreferenser. Grunden för denna behandling är berättigat intresse hos 

Tarasso att marknadsföra varumärket och våra tjänster. Dina uppgifter sparas till eventet är 

avslutat.  

 

Behandling på betryggande sätt  

Rätten att ta del av och hantera personuppgifter är begränsad inom Tarasso. Medarbetare har 

endast rätt att ha tillgång till och hantera sådana personuppgifter som vederbörande behöver 

för att utföra sina arbetsuppgifter. 

 

Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att säkerställa att extern part hanterar dina 

uppgifter på ett korrekt och säkert sätt, bland annat genom att teckna avtal med våra 

leverantörer som säkerställer just det. 

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande externa partner: 

Leverantörer – Dina personuppgifter kommer ibland att delas med våra leverantörer. Det 

kan exempelvis vara leverantörer av IT-tjänster för bland annat lagring, driftshantering, 

och rekryteringsverktyg eller personlighetstester. 
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Myndigheter – När nationell eller europeisk lagstiftning kräver det kan vi komma att dela 

dina uppgifter med vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket eller Försäkringskassan. 

 

Kunder – Om du söker ett jobb via oss och går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi i 

slutet av processen att lämna över uppgifter om dig till vår kund som utlyst tjänsten. Det 

rekryterande företaget ansvarar då för hantering av dina uppgifter som sker där. Vid 

frågor kring det rekryterande företagets hantering av dina uppgifter bör du vända dig dit 

och vi på Tarasso hjälper dig att komma i kontakt med rätt person. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer detaljerad information om vilka 

externa parter som får del av dina personuppgifter. 

Var hanteras dina uppgifter? 

Dina personuppgifter lagras eller hanteras i länder inom EU/EES och i USA. I de fall som de 

hanteras i USA skyddas de av Privacy Shield. Företag anslutna till Privacy Shield åtar sig att 

följa GDPR. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vidtagits eller få mer 

information om var dina uppgifter är tillgängliga är du alltid välkommen att kontakta oss.  

Vilka rättigheter har du? 

Gällande dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter när dina personuppgifter 

behandlas. Nedan finner du en kortare beskrivning av dom. Vilka rättigheter du har kan 

variera beroende på varför vi behandlar dina uppgifter. 

Rätt att ta tillbaka ditt samtycke – I de fall vår behandling av dina uppgifter grundar sig 

på ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du lättast genom 

att kontakta ramona.tengstrom@tarasso.se   

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)  – Du har rätt att få en bekräftelse från Tarasso om vi 

behandlar personuppgifter som rör dig och få information om behandlingen om så är 

fallet. Du har även rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter vi lagrat utan 

kostnad. 

Rätt till rättelse – Du har i vissa fall rätt att kräva att Tarasso korrigerar uppgifter om dig 

som du anser vara felaktiga eller ofullständiga. Du har alltid möjlighet att själv ändra 

information som du har lagt in i din kandidatprofil. 

Rätt till invändning – Du har i vissa fall rätt att invända mot Tarassos behandling av dina 

personuppgifter, bland annat mot direktmarknadsföring. I alla de fall som vi behandlar 

mailto:ramona.tengstrom@tarasso.se
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dina uppgifter med stöd av ett berättigat intresse hos Tarasso (enligt vad som framgår 

under rubriken Personuppgifter) har du möjlighet att invända mot behandlingen. Om du 

invänder mot behandling av dina personuppgifter för ändamål som exempelvis 

direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter.  

Rätt till begränsning – Du har i vissa fall rätt att begära att Tarasso begränsar 

behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om du till exempel bestrider att 

personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Då kan du begära en begränsning av 

behandlingen under den tid som vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är 

korrekta. I så fall får vi enbart (vid sidan av själva lagringen) behandla uppgifterna vid ditt 

godkännande. Det gäller med undantag för att fastställa, göra gällande eller försvara 

rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättighet eller för att skydda ett viktigt 

allmänintresse. 

Rätt till radering – Du har i vissa fall rätt att begära att Tarasso raderar dina 

personuppgifter. Det gäller bland annat i följande fall: 

• Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för. 

• Om du återkallar ditt samtycke och vi av andra skäl inte längre behöver behålla dina 

uppgifter. 

• Om du invänder mot en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger tyngre 

än vårt berättigade intresse. 

• Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte 

längre behöver behålla dina uppgifter. 

• Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt. 

• Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse. 

Notera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, exempelvis 

på grund av ett avtal med dig eller legala krav. Vi kommer då enbart att spara dina 

uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål. 

Rätt till dataportabilitet – Om vi behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke eller 

på grund av ett avtal som du ingått med oss, har du rätt att kräva att Tarasso lämnar ut 

dina personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat format. 


