Personuppgiftspolicy for
personaladministration
R.O.O.M./Urbanus AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.
Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den
på ett så säkert sätt som möjligt.
I denna personuppgiftspolicy för personaladministration beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i
vilket syfte de samlas in och på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter. Policyn gäller
för dig i egenskap av tidigare eller nuvarande arbetssökande och/eller tidigare eller nuvarande
anställd i R.O.O.M./Urbanus AB.
Om du även varit kund till oss, och/eller prenumererat på våra externa nyhetsbrev m m, så omfattas
du även av vår personuppgiftspolicy för kundkontakt.
R.O.O.M./Urbanus AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att
behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.
R.O.O.M./Urbanus AB följer dessa riktlinjer för att skydda din integritet:







Vi samlar inte in mer information än vi behöver.
Vi använder inte dina uppgifter till annat än vi informerat om.
Vi behåller inte dina uppgifter längre än motiverat.
Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi lagrar om dig och varför.
Du har rätt att begära korrigering av felaktiga personuppgifter.
Du har rätt att begära permanent radering av dina personuppgifter (förutsatt att
radering inte skulle strida mot annan lag, t ex bokföringslagen).

Personuppgifter vi samlar in
Vi inhämtar personuppgifter från dig inom ramen för vår relation som nuvarande, tidigare eller
potentiellt blivande, arbetsgivare till dig. Några exempel på personuppgifter vi samlar in är namn,
personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna registrerar vi i
samband med att:




Du söker anställning i företaget.
Du får anställning i företaget.
Vi för din räkning har kontakt med myndigheter, försäkringskassa och fackförbund.

Användning av insamlade personuppgifter
De personuppgifter vi får av dig behandlas för att vi ska kunna administrera din arbetsansökan, dina
rättigheter som anställd eller tidigare anställd, samt uppfylla våra skyldigheter enligt lag och
kollektivavtal. Exempelvis behandlar vi bankuppgifter för att kunna betala löner och ersättningar,
samt e-postadress för att mejla ut lönespecifikation. Bokföringslagen och vår skyldighet att i

efterhand utfärda arbetsgivarintyg om du begär detta, innebär att dina personuppgifter kan komma
att sparas i upp till tio år.
Vi använder externa företag för att hjälpa oss med den tekniska driften av olika IT-system. De externa
företagen agerar då personuppgiftsbiträden, vilket innebär att de, i enlighet med våra instruktioner,
behandlar uppgifter som vi är ansvariga för. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i
annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är ålagda sekretess för dessa uppgifter.
Informationssäkerhet
Vi är noga med säkerheten för dina personuppgifter och ser till att informationen på lämpligt sätt
skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt
avslöjande.
Tillgång till information, korrigering eller radering av uppgifter
Du har alltid rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Du kan göra
detta genom att kontakta oss på gdpr@room.se. Vi kommer att delge dig våra uppgifter inom 30
dagar från begäran, men först efter att vi verifierat din identitet. För eventuella upprepade
begäranden om utdrag kan vi komma att debitera en administrativ avgift.
Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig, så ber vi dig meddela oss så att vi kan
korrigera den snarast möjligt.
Information som vi inte längre har användning för raderas med regelbundna intervaller. Om du inte
vill att vi lagrar din information, ber vi dig vänligen kontakta oss på gdpr@room.se. I den mån vi inte
behöver ha kvar informationen om dig för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag och kollektivavtal,
kommer vi att radera den snarast möjligt efter din begäran.
När gäller denna personuppgiftspolicy?
Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 25 maj 2018. Vi har rätt att ändra i vår
personuppgiftspolicy och vi avser att löpande se över innehållet i syfte att förtydliga och förbättra
den. Aktuell personuppgiftspolicy för personaladministration kan du få genom att kontakta oss på
gdpr@room.se.
Klagomål
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss på gdpr@room.se
eller vända dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).
Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att
kontakta oss på gdpr@room.se.

