GDPR-Policy
rekrytering

1. Vilka uppgifter behandlar vi vid ett besök
på den här webbplatsen?

4. Vilka är dina rättigheter vid behandlingen
av dina personuppgifter?

När du besöker den här webbplatsen genereras
loggfiler med följande innehåll:

Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att på begäran
och utan kostnad få information om de personuppgifter som är lagrade om dig. Dessutom har
du, om villkoren är uppfyllda, rätt till radering av
personuppgifter enligt artikel 17 GDPR, rätt till
begränsning av behandling av personuppgifter
enligt artikel 18 GDPR och rätt till rättelse av dina
personuppgifter enligt artikel 16 GDPR.

• din IP-adress
• sökvägen på sidan
• vilken typ av användaragent som används
(till exempel din webbläsare)
• webbplatsen som användes för att komma in
på den aktuella sidan (hänvisningsadress)
• datum och klockslag för aktiviteten

2. Vilken data bearbetar vi när du skickar in
en ansökan?
Ansökningshandlingarna behandlas för att göra
ett urval av sökande i samband med rekryteringen. När dina ansökningshandlingar har inkommit
görs en genomgång av handlingarna och sedan
sker en återkoppling till dig. Syftet med behandlingen är att kunna skriva ett anställningsavtal.
I vissa fall genomförs rekryteringen på uppdrag
av våra anslutna åkerier. I dessa fall kommer vi
inte att skicka någon information vidare till dessa
utan vår återkoppling sker till dig med uppgift
om hur du kan ta kontakt med det intresserade
åkeriet.

3. Hur länge lagrar vi din information?
Leder din ansökan till anställning kommer dina
personuppgifter att överföras till personalakten.
Om ansökan inte leder till anställning behåller
vi dina personuppgifter i maximalt nio månader
efter beslutad rekrytering och därefter raderas
dina personuppgifter.
Tidsgränsen om nio månader är även gällande
vid rekryteringar på uppdrag av våra åkerier.

Best Transport AB, Byängsgränd 5, 120 40 Årsta

5. Vem kan du kontakta vid frågor om din
ansökan eller hävdandet av dina rättigheter?
Om du har några frågor om din ansökan eller
hävdande av dina rättigheter vid behandlingen
av dina personuppgifter kan du kontakta ansvarig för rekryteringen på:
Best Transport AB
Rekrytering
Byängsgränd 5
120 40 Årsta
E-post: rekrytering@besttransport.se

6. Vem kan du kontakta om du har frågor om
dataskydd?
Om du har ytterligare frågor om behandlingen av
dina uppgifter kan du kontakta Best Transports
dataskyddsombud:
Best Transport AB
Dataprivacy
Byängsgränd 5
120 40 Årsta
E-post: dataprivacy@besttransport.se
Du kan när som helst lämna klagomål hos Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten som
är ansvarig tillsynsmyndighet.

Telefon: 08 - 447 33 00

E-post: dataprivacy@besttransport.se

