Information om personuppgiftsbehandling – av dig som söker tjänst
hos Blå Assistans som personlig assistent
Blå Assistans behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du skickar in dina
personuppgifter i samband med ansökan har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi nu
tillhandahåller dig. Som sökande hos oss på Blå Assistans behandlas personuppgifter om dig som är
nödvändiga och relevanta för att Blå Assistans ska kunna sköta rekryteringen på ett bra sätt.
Blå Assistans är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid
komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till Blå Assistans på telefon
044-781 51 55. Du kan också kontakta oss på info@blaa.se.
Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal i Blå Assistans.
Personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis hälsa, behandlas bara av behörig personal
och med stöd i lag.
Ditt namn, telefonnummer och eventuell e-post adress kan komma att behandlas hos vår medlem
där du söker tjänsten, som oftast är den som kontaktar dig för eventuell intervju. Medlemmen är
den som beslutar om vem som ska få tjänsten.
Lagringstiden
Dina personuppgifter/ansökan kommer att behandlas så länge det är nödvändigt. Efter att tjänsten
är tillsatt kommer dina personuppgifter/ ansökan inte att sparas.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få
tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga
personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad . En
begäran om något av det nämnda kan skickas till info@blaa.se.
Skulle du uppleva att Blå Assistans inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända
dig till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten) för att lämna klagomål. För att vi ska kunna
hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du
som arbetssökande kan känna dig trygg hos oss på Blå Assistans.
Integritetspolicy
Blå Assistans integritetspolicy finns på www.blåassistans.se under fliken Integritetspolicy

