I tabellen nedan anges vilka uppgifter vi behandlar om dig och varför.
Kandidater/jobbsökande
Ändamål

Förbättra din webbplatsupplevelse
Uppföljning av hur du som webbplatsbesökare använder vår hemsida,
i syfte att kunna utveckla och förbättra
vår webbplats samt ge dig relevant
marknadsföring. Denna behandling kan
innebära viss profilering av dig, i syfte
att de dig relevanta utskick och annan
marknadsföring. Profileringen baseras
på ditt användarbeteende och resulterar
i en scoring/kategorisering av dig som
webbplatsbesökare. Följden av scoringen
är att denna styr utformningen av vår
marknadsföring till dig.
Registering i vårt nätverk
Insamling av uppgifter om dig i samband
med din registrering på vår hemsida.

Ansökan om jobb
Insamling av uppgifter i samband med
att du söker ett jobb hos eller via AW
Executive Search.

Personuppgifter
•

•
•

•
•

Användargenererade AW Executive Searchs
data, såsom klickberättigade intresse
och besökshistorik
Teknisk data, såsom
enhet och IP-adress
Information om hur
du interagerar med
oss och använder
våra tjänster
Land
Datum

Beroende på vilken
information du lämnar
till oss kan följande
uppgifter komma att
sparas:
• Namn
• E-post
• Lösenord
• Telefonnummer
• Adress
• Uppladdade
dokument, såsom
CV, personligt brev,
betyg etc.
• Erfarenheter
• Kompetenser
• Utbildning
• Jobbpreferenser
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Grund för
behandlingen

Namn
E-post
Uppladdade
dokument, såsom
CV, personligt brev,
betyg
etc.
Utbildning
Erfarenheter
Motivering till
ansökan
Hur du hittade
jobbannonsen
Anteckningar från
eventuella
intervjuer, inklusive
löneanspråk,
startdatum etc.
Eventuella
referenser

Tid vi behandlar
uppgifterna
Upp till 38 månader

AW Executive Searchs
berättigade intresse

Upp till tre år

Berättigat intresse
/Rättslig förpliktelse

Till dess att
rekryteringsprocessen
är avslutad och upp till
30 månader därefter

•
•

Testresultat från
personlighetstest*

* Vid personlighetstester kommer vi att
inhämta ditt samtycke
innan testet
genomförs

Kandidatpresentation
Presentation av dig för våra kunder
inför eventuell rekrytering till tjänst.

•
•
•
•
•

Karriärtips
Utskick av vägledande karriärtips, nyheter
och förslag på hur du kan navigera dig på
arbetsmarknaden för att hitta ditt nya jobb.

•
•
•
•

Namn
Kort presentation
CV
Telefonnummer
E-post

AW Executive Searchs
berättigade intresse

Namn
AW Executive Searchs
E-postadress
berättigade intresse
Angivna preferenser
på jobb
Uppgifter om
senast sökta jobb

Under
rekryteringsprocessen
och upp till 30 månader
därefter
Upp till 12 månader

Events
Insamling av uppgifter om dig inför
events som vi anordnar och som du
väljer att delta vid.

I tillämpliga fall:
• Namn
• E-post
• Telefonnummer
• Utbildning

AW Executive Searchs
berättigade intresse

Till dess du väljer att
avsluta din
prenumeration på våra
utskick

Events
Insamling av uppgifter om dig inför events
som vi anordnar och som du väljer att delta
vid, inklusive eventuella events som vi
anordnar tillsammans med våra kunder.

I tillämpliga fall:
• Namn
• E-post
• Telefonnummer
• CV

AW Executive Searchs
berättigade intresse

Till eventet är avslutat
och upp till tre månader
därefter

Events
Insamling av uppgifter om dig inför events
som vi anordnar och som du väljer att delta
vid, inklusive eventuella events som vi
anordnar tillsammans med våra kunder.

I tillämpliga fall:
• Allergier

Samtycke från dig

Till eventet är avslutat
och upp till tre månader
därefter

Events
Lagring och annan användning av bilder från
mingel, events etc.

•

Enkätundersökningar
Regelbundna utskick av undersökningar för
att utveckla och förbättra vår verksamhet.

•
•
•
•

Bilder

Namn
E-postadress
Jobbtitel
Svar från
undersökningen

AW Executive Searchs Till eventet är avslutat
berättigade intresse
och upp till tre år
därefter
•

AW Executive
Upp till 12 månader
Searchs berättigade
intresse

Referenser
Ändamål
Referenstagning
Inhämtande av uppgifter om dig samt
uttalande från dig i samband med att du
agerar referens till en av våra kandidater.

Personuppgifter
•
•

Namn och
kontaktinformation
Noteringar från
referenssamtal
med dig

Grund för
behandlingen

Tid vi behandlar
uppgifterna

AW Executive Searchs
berättigade intresse

Till dess att
rekryteringsprocessen är
avslutad och upp till 30
månader därefter

Kunder
Ändamål
Kommunikation
Kommunikation med dig som
kontaktperson hos företag/
myndighet/organisation för att
marknadsföra och sälja våra tjänster.

Administrera kundförhållandet
Hantering av uppgifter om dig som
kontaktperson hos kund vid ingående
av avtal och under avtalsförhållandet
mellan kunden och AW Executive Search.

Enkätundersökningar
Utskick av undersökningar för att
mäta och följa upp kundnöjdhet
vad gäller AW Executive Searchs tjänster.
Kundevent
Insamling av vissa uppgifter om dig
inför eventuella kundevents som vi
anordnar och som du deltar vid.
Utskick
Utskick av information via mail som du
själv begärt eller som vi tror kan vara
relevant för dig. Denna behandling kan
innebära viss profilering av dig, i syfte
att ge dig relevanta utskick och annan
marknadsföring. Profileringen baseras
på ditt användarbeteende och resulterar
i en scoring/kategorisering av dig som
webbplatsbesökare. Följden av scoringen
är att denna styr utformningen av vår
marknadsföring till dig.

Personuppgifter

Grund för
behandlingen

Tid vi behandlar
uppgifterna

Namn och
AW Executive Searchs
kontaktinformation
berättigade intresse
Titel
Datum för samtal och
möten
Eventuella noteringar
från samtal och
möten med dig,
innehållande
information som du
ger oss, tex. om
eventuella behov av
våra tjänster i din
organisation

Under den tid som vi
har en pågående dialog
med dig och upp till
12 månader efter det

Namn och
AW Executive Serarchs
kontaktinformation
berättigade intresse
Titel
Datum för samtal och
möten
Eventuella noteringar
från samtal och
möten med dig,
innehållande
information som
du ger oss under
kundförhållandet

Under avtalstiden och
36 månader därefter

AW Executive Searchs
berättigade intresse

Upp till 12 månader

•

Namn
E-postadress
Företag
IP-adress
Enkätsvar

•

Allergier

Samtycke från dig

Till eventet är avslutat
och upp till tre månader
därefter

Namn och
kontaktinformation
Företag
Titel
Användarbeteende
på vår webbplats
Scoring

AW Executive Searchs
berättigade intresse

Till dess du avregistrerar
dig från våra utskick

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

