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Hantering av inkomna jobbansökningar 
Detta dokument redovisar hur Techtank hanterar inkomna jobbansökningar.  

Dokumentet är ett tillägg till Techtanks integritetspolicy som finns att ta del av på Techtanks webb 
https://techtank.se/integritetspolicy/. I integritetspolicyn förklarar vi närmare hur vi samlar in och 
använder personuppgifter i olika sammanhang samt beskriver vilka rättigheter du har när det gäller dina 
personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig 
Styrelsen för Techtank AB (559179-5439, Vällaregatan 30, 293 38 Olofström, info@techtank.se) är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att 
behandlingar sker enligt gällande lagstiftning. 

Varför behandlas personuppgifter? 
Techtank behandlar personuppgifter för att genomföra rekryteringar enligt gällande lagstiftning. För 
detta ändamål kommer personuppgifter att behandlas vid mottagande av jobbansökan och tillhörande 
meddelanden. De rättsliga grunderna för rekryteringsprocessen är för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse och berättigat intresse. 
Personuppgifter som skickas in till Techtank kommer inte att användas i annat syfte än för att 
genomföra rekryteringar. Samtidigt är det viktigt att veta att handlingar som lämnas till Techtank, som är 
ett region- och kommunägt bolag, kan bli allmänna handlingar och att de då kommer att arkiveras i 
enlighet med arkivlagen. 
 

Vilka personuppgifter behandlas? 
De personuppgifter som behandlas är de som den sökande skickat in såsom följande: 

• Namn (för och efternamn) 
• Adressuppgifter 
• Kontaktuppgifter (telefon och e-post) 
• CV-uppgifter (Tidigare anställningar och utbildningar, Anställningsförhållanden, Referenser) 
• Personligt brev 

 

Så delas personuppgifterna 
Jobbansökan tas emot via e-post till info@techtank.se.  
De som tar del av personuppgifterna är anställda eller konsulter på Techtank som har till arbetsuppgift 
att hantera rekryteringar.  
 
 

Så lagras personuppgifterna 
Ansökningshandlingarna och de personuppgifter som samlats in enligt ovan sparas i Techtanks digitala 
arkivsystem i två år från det att rekryteringsprocessen för den aktuella tjänsten avslutats. Därefter 
raderas uppgifterna. 

Frågor 
Om du har några frågor angående detta dokument eller vår integritetspolicy är du välkommen att 
kontakta oss via e-post på: info@techtank.se. 
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