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1. INLEDNING
Denna informationstext förklarar hur Ponto AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter
du har. Informationen vänder sig till dig som
kund
leverantör
partner
är nyfiken på vad Ponto AB kan hjälpa dig med
deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
deltar på våra events och aktiviteter
söker jobb hos oss eller via oss
besöker vår webb
anställd eller tidigare anställd
Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig
lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina
personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av
denna informationstext.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA
Ponto AB org nr 556877-3476, Bergvikskurvan 11D, 973 31 Luleå, ansvarar för behandlingen av
personuppgifter som lämnas till Ponto AB av en enskild i samband med t.ex. intresseanmälan eller
samarbete, förhandling och vid slutande av avtal och i samband med anmälan till aktiviteter och
tjänster som erbjuds av företaget.

3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter)
kan kopplas till dig, t ex namn, bild, eller personnummer.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra
service, tjänster och erbjudanden.

Behandlingen utförs av Ponto AB, företag inom Ponto AB:s koncern (Ponto Sverige AB, Ponto Holding
AB, 24 Profil AB)

4.1 När du söker jobb
När du registrerar ditt CV hos Ponto och därmed registrerar ett konto (kandidatkonto i ett för oss
auktoriserat system för rekryteringsföretag) kommer Ponto behandla personuppgifter om dig och
hur du använder våra tjänster. De personuppgifter som behandlas när du registrerar en
spontanansökan eller direktansökan till ledig tjänst är namn, adress, e-postadress, telefonnummer
och uppgifter i CV, som t.ex. arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsplatser, personnummer, intyg och
fotografi och eventuellt andra uppgifter du frivilligt lämnar till oss.
Ett konto kan skapas av dig via vår hemsida, eller av Ponto på din uppmaning efter t.ex.
telefonsamtal mellan dig och Pontos personal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter:
Som du själv lämnar i samband med att du skapar konto (eller lämnar till Ponto för att vi ska kunna
skapa konto åt dig),
Som vi inhämtar från dig under den tid du har ett konto, t.ex. uppgifter om karriärambitioner,
personliga och sociala egenskaper, branscher du vill jobba inom, önskade arbetstider etc.
Som vi hämtar från andra källor, t.ex. uppgifter från referenter du angett.
Det här använder vi personuppgifterna i ditt konto till
Ponto behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.

Anledning/syfte med behandlingen - Legal grund för behandlingen

Att tillhandahålla, utföra branschmetoder och administrera tjänsterna du begärt genom att skapa
konto, dvs. att hitta lämpliga uppdrag för dig. - Nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga
åtaganden gentemot dig.
Att behandla tilläggsinformation från referenter - Nödvändigt för vårt berättigade intresse att
säkerställa att hitta rätt kandidat.
Att tillhandahålla direktmarknadsföring och erbjudanden från Ponto - Nödvändigt för vårt
berättigade intresse att upprätthålla goda kandidatrelationer. Du kan alltid avsäga dig direktreklam
och erbjudanden från oss.

Behandling av ytterligare personuppgifter under uppdrag/processer
När vi utför tjänster till dig kan vi på grund av krav från våra kunder och/eller lagstiftning komma att
behandla ytterligare personuppgifter om dig. Det kan till exempel handla om personlighetstester,

uppgift om du har genomfört drogtest, kreditupplysningar, bakgrundkontroller och
hälsoundersökningar. Du kommer inför inhämtande av sådana personuppgifter att få information om
behandlingen och i tillämpliga fall får du lämna ditt samtycke.

I vissa fall kan vi be dig att inkomma med utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer
och tar emot ett sådant utdrag från polismyndigheten och du väljer själv om du vill visa utdraget för
oss. Utdraget kommer i sådant fall att öppnas av dig tillsammans med Ponto. Vi kommer inte att
behandla dessa uppgifter i någon form, men kan muntligen komma att stämma av resultatet med vår
kund.
För det fall du blir anställd hos Ponto kommer du att bli informerad om den ytterligare behandling av
personuppgifter som kommer att ske under och i samband med din anställning.
Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till varför
personuppgifterna samlades in. Det innebär att olika uppgifter kan komma att sparas olika länge.
Ditt konto, och övriga personuppgifter vi behandlar avseende dig, kommer att gallras om du inte
varit aktiv under 36 månader (t.ex. genom att uppdaterat kontaktuppgifter, sökt arbete eller
kontaktat Ponto via andra kanaler). Om du har varit slutkandidat för ett uppdrag sparas vissa
generella uppgifter om dig samt referenser, intervjuanteckningar och testresultat för det specifika
uppdraget i 5 år efter att det specifika uppdraget mot vår kund har avslutats för att vi ska kunna
uppfylla alla våra åtaganden.

4.2 När du är kund eller leverantör till Ponto AB
När du ingår i någon form av affärsavtal med Ponto AB (kund eller leverantör) hanterar vi:
Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer
och e-postadress
Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från tex. PAR eller liknande nättjänster
Vi hanterar dina personuppgifter för att: Identifiera dig och administrera ditt företags relationer med
Ponto AB. Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av
avtal för att administrera ditt, eller ditt företags/organisations affärsavtal med Ponto AB.
Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter under avtalsperiodens längd och därefter i upp till i max tre år.
4.3 När du kommunicerar med oss
Du kan välja att kommunicera med Ponto AB på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, i samtal
och e-post. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:
Namn och kontaktuppgifter
Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och klagomål

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att
hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 24 månader efter avslutat ärende för att säkra
spårbarhet i din kommunikation med oss.

4.4 När vi har en skyldighet enligt lag
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är
skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.
Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det
med stöd i en rättslig skyldighet.

5. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med
behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras
dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi
sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter om dig kommer också att delas med Pontos kund(er) i de fall det behövs för att
kunna utföra våra tjänster till dig, dvs. att hitta en anställning eller uthyrning för dig hos kund. Om vi
lämnar dina personuppgifter till vår kund är kunden självständigt personuppgiftsansvarig för sin
behandling av dina personuppgifter efter sådant mottagande från oss.
Kunden som hanterar personuppgifter för Ponto AB:s räkning ska alltid ingå ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal (bilaga 1) med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter
hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är
självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens
integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda
dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för
informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra
medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter
kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina
personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för
direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att
behandlingen begränsas.
Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registreradesrattigheter/

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med
dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har
även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING
Ponto AB kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om
du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du
välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn samt e-postadress och/eller mobilnummer och
skickas till postadress eller e-postadress under ”kontaktuppgifter”.

10. KONTAKTUPPGIFTER
Ponto AB Sverige (org. nr. 556877-3476) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina
personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras,
kontakta oss genom att skicka en begäran till:

Ponto AB
Bregvikskurvan 11D
973 31 Luleå

E-post: info@ponto.nu

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer i tillägg till ditt ärende. Om
vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN
Denna informationstext uppdaterades senast den 25 maj 2018 och kan komma att ändras. Ändringar
publiceras på vår webbplats.

