Intensogruppens
integritetspolicy för kandidater
vid referenstagning.
Inledning
Vi värnar om din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter. Det är bolagen inom
Intensogruppen som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i
enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina
personuppgifter.
Med bolag inom Intensogruppen avses här i huvudsak Referenstagning i Sverige AB.
Integritetspolicyns tillämpningsområde
För vem gäller policyn
Integritetspolicyn är tillämplig för kandidater i en rekryteringsprocess. När vi kontaktar dig i samband
med att vi utvärderar din lämplighet genom referenstagning för en tjänst som du själv har sökt.
För vad gäller policyn
Denna Integritetspolicy reglerar hur Intensogruppen samlar in och behandlar personuppgifter.
Behandling av personuppgifter.
Intensogruppens hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till bolagen inom
Intensogruppen.
För dig som är kandidat
Ändamålen med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.
Intensogruppen behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig
för att säkerställa lämpligheten till ett ledigt jobb.
Personuppgifter
Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Intensogruppen behandlar och hur
personuppgifterna inhämtas.

Anställd
De personuppgifter Intensogruppen behandlar om dig utgår från de uppgifter vi hittat om dig antingen
på nätet, via andra register eller som vi fått av annan part men också det som du själv lämnar till något
av bolagen inom Intensogruppen i samband med att vi kontaktar dig.
Sparande av personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess
behandling.
Intensogruppen kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:
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(a) en rekryteringsprocess och den information vi behöver samla in för att kunna kontakta dig så länge
dessa kan anses relevanta för det lediga jobbet.
(b) uppgifter som är direkt relevanta för att kunna utföra en referenstagning.

Delning av personuppgifter mellan bolagen i Intensogruppen
Bolagen i Intensogruppen delar som huvudregel personuppgifter om kandidater med samtliga bolag
inom Intensogruppen då bolagen samverkar i frågor som rör leverans av tjänster till kund.
Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen i Intensogruppen. Innan en
delning av känsliga personuppgifter sker gör det delande bolaget alltid en bedömning om huruvida en
sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det
behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna.
En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolagen i Intensogruppen är att den företas i
enlighet med denna Integritetspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.
Delning av personuppgifter utanför bolag i Intensogruppen
Intensogruppen kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag
för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för våra tjänster kan personuppgifter lämnas
vidare till en kund. Vi kommer inte att föra över personuppgifter till någon part utanför EU/ESS.
Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut
eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall
Intensogruppen omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra
personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla
personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.
Personuppgiftsansvarig
Intensogruppen AB, 556995-8662
Klippan 1A, 414 51 Göteborg är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina
personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Dina rättigheter
Du som individ har rätt av "Personuppgiftsansvarig" att få besked om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ
har även rätt att när som helst begära att vi raderar, om det är möjligt med stöd av lagstiftningen, eller
rättar dina personuppgifter.
Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter,
vänligen kontakta oss på info@referenstagningsverige.se eller 031-7045170.
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Intensogruppens
integritetspolicy för referenter.
Inledning
Vi värnar om din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter. Det är bolagen inom
Intensogruppen som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i
enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina
personuppgifter.
Med bolag inom Intensogruppen avses här i huvudsak Referenstagning i Sverige AB.
Integritetspolicyns tillämpningsområde
För vem gäller policyn
Integritetspolicyn är tillämplig för dig som lämnar referenser för en kandidat i en rekryteringsprocess.
För vad gäller policyn
Denna Integritetspolicy reglerar hur Intensogruppen samlar in och behandlar personuppgifter.
Behandling av personuppgifter.
Intensogruppens hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till bolagen inom
Intensogruppen.

För dig som är referent
Ändamålen med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.
Intensogruppen behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig
för att kunna fullgöra sin leverans av tjänster eller för sådana andra ändamål som framgår nedan.
Detta gäller även känsliga personuppgifter.
Intensogruppen behandlar personuppgifter om referenter för att:
(a) säkerställa kvalitén i en rekryteringsprocess;
(b) hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden eller liknade.
Personuppgifter
Genom att lämna personuppgifter så godkänner ni med stöd av berättigat intresse att Intensogruppen
med tillhörande bolag behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om dig som referent.
Bolag i Intensogruppen kan komma att behandla referentens personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs
bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är
nödvändiga för tillhandahållande och kvalitetssäkring av våra tjänster.
Lagring av personuppgifter
Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och
syftet med dess behandling. Intensogruppen sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad
som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

3 | Intensogruppens integritetspolicy

Som huvudregel gäller att de uppgifter som du lämnar om dig själv och om frågad kandidat lagras i
upp till två år efter avslutad rekryteringsprocess. Detta sker för att bolagen inom Intensogruppen ska
kunna tillvarata sin rätt vid en eventuell diskrimineringstvist.
Skyddet för personuppgifter
Intensogruppen med tillhörande bolag har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda
personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
Intensogruppens anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa regler
för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare
reglerar behandlingen av personuppgifter.
Delning av personuppgifter mellan bolagen i Intensogruppen
Bolagen i Intensogruppen delar som huvudregel personuppgifter om den information som du lämnat
med samtliga bolag inom Intensogruppen då bolagen samverkar i frågor som rör leverans av tjänster
till kund.
Delning av personuppgifter utanför bolag i Intensogruppen
Intensogruppen kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag
för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för våra tjänster kan personuppgifter lämnas
vidare till en kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för
utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster eller för att tillhandahålla en leverans från leverantör.
Vi kommer inte att föra över personuppgifter till någon part utanför EU/ESS.
Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut
eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall
Intensogruppen omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra
personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla
personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.
Personuppgiftsansvarig
Intensogruppen AB, 556995-8662
Klippan 1A, 414 51 Göteborg är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina
personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Dina rättigheter
Du som individ har rätt av "Personuppgiftsansvarig" att få besked om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ
har även rätt att när som helst begära att vi raderar, om det är möjligt med stöd av lagstiftningen, eller
rättar dina personuppgifter.
Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter,
vänligen kontakta oss på info@referenstagningsverige.se eller 031-7045170.
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Intensogruppens
integritetspolicy för kunder och
leverantörer.
Inledning
Vi värnar om din personliga integritet och säkerheten för dina personuppgifter. Det är bolagen inom
Intensogruppen som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i
enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina
personuppgifter.
Med bolag inom Intensogruppen avses här i huvudsak Referenstagning i Sverige AB.
Integritetspolicyns tillämpningsområde
För vem gäller policyn
Integritetspolicyn är tillämplig för kunder, leverantörer och andra intressenter.
För vad gäller policyn
Denna Integritetspolicy reglerar hur Intensogruppen samlar in och behandlar personuppgifter.
Behandling av personuppgifter.
Intensogruppens hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till bolagen inom
Intensogruppen.

För dig som är kund eller leverantör
Ändamålen med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.
Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av våra
tjänster eller tillhandahållandet av tjänsterna.
Intensogruppen behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig
för att kunna fullgöra sin leverans av tjänster och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt
Intensogruppen eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga
personuppgifter.
Intensogruppen behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:
(a) ni ska kunna ta del av våra tjänster eller tillhandahålla andra tjänster till Intensogruppen;
(b) administrera vår relation till er;
(c) hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd
diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden; och
(d) möjliggöra framtida affärsrelationer.
Personuppgifter
Genom att lämna personuppgifter så godkänner ni med stöd av berättigat intresse att Intensogruppen
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med tillhörande bolag behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om dig som anställd hos kund
och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy.
Intensogruppen kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges
nedan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att
omfattas av denna Integritetspolicy.
Kunder
Bolag i Intensogruppen kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter
utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter
som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra tjänster samt för att möjliggöra
framtida affärsrelationer.
Leverantörer
Intensogruppen med tillhörande bolag kan komma att behandla kontaktpersoners och andra
anställdas personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress,
befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och
uppföljningen av leverantörernas leverans, avtal etc med Intensogruppen samt för att möjliggöra
framtida affärsrelationer.
Lagring av personuppgifter
Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och
syftet med dess behandling. Intensogruppen sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad
som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.
Intensogruppen kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i kund- och
leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare,
uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.
Personuppgifter för marknadsföringsändamål
Den information som du förser Intensogruppen och dess bolag med kan användas för marknadsföring
och marknadsundersökningar. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta
oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.
Skyddet för personuppgifter
Intensogruppen med tillhörande bolag har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda
personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
Intensogruppens anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa regler
för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare
reglerar behandlingen av personuppgifter.
Delning av personuppgifter mellan bolagen i Intensogruppen
Bolagen i Intensogruppen delar som huvudregel personuppgifter om kunds och leverantörs anställda
med samtliga bolag inom Intensogruppen då bolagen samverkar i både frågor som rör leverans av
tjänster till kund och tillhandahållandet av tjänster från leverantörer.
Delning av personuppgifter utanför bolag i Intensogruppen
Intensogruppen kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag
för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för våra tjänster kan personuppgifter lämnas
vidare till en kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för
utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster eller för att tillhandahålla en leverans från leverantör.
Intensogruppen kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom leverantörer för
vår verksamhet, till exempel för teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller
leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning. Vi kommer inte att föra över personuppgifter
till någon part utanför EU/ESS.
Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut
eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall
Intensogruppen omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra
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personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla
personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.
Personuppgiftsansvarig
Intensogruppen AB, 556995-8662
Klippan 1A, 414 51 Göteborg är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina
personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Dina rättigheter
Du som individ har rätt av "Personuppgiftsansvarig" att få besked om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ
har även rätt att när som helst begära att vi raderar, om det är möjligt med stöd av lagstiftningen, eller
rättar dina personuppgifter.
Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter,
vänligen kontakta oss på info@referenstagningsverige.se eller 031-7045170.
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