Information om behandling av personuppgifter i samband
med rekrytering vid Säkerhetspolisen
Här hittar du information om hur Säkerhetspolisen behandlar dina personuppgifter i
samband med att du söker anställning hos oss. Uppgifterna behandlas i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Det innebär bland annat
att vi ska se till att dina personuppgifter behandlas korrekt och att obehöriga inte kan
ta del av dem.

Vad används uppgifterna till?
Uppgifterna kommer att användas för att Säkerhetspolisen ska kunna hantera din ansökan och för att genomföra den aktuella rekryteringen. Säkerhetspolisen har rättslig
grund att behandla uppgifterna eftersom myndigheten har ett behov av att rekrytera
personal för att utföra sina uppgifter, artikel 6.1. e i dataskyddsförordningen.
Om du blir anställd vid Säkerhetspolisen kommer uppgifter som samlats in för rekryteringsändamål att behandlas vidare för personaladministrativa ändamål.

Vilka uppgifter behandlas?
Säkerhetspolisen kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar i dina ansökningshandlingar, till exempel namn och telefonnummer.
Även uppgifter som du lämnar i ett senare skede i rekryteringsprocessen kommer att
behandlas. Det kan till exempel vara uppgifter som du lämnar i samband med intervjuer eller resultat från rekryteringstester.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kan du komma att genomgå en intervju
med en psykolog. Under intervjun kommer bl.a. frågor om levnadsvanor att ställas.
Det innebär att det kan framkomma känsliga personuppgifter som rör dig. Till exempel uppgifter om din hälsa. För att du ska kunna fortsätta vara aktuell som kandidat
i processen krävs därför att du samtycker till behandling av sådana uppgifter innan
psykologintervjun genomförs.

Hur länge sparas uppgifterna?
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge de behövs för den aktuella rekryteringen. I normala fall är det fram till att rekryteringen är avslutad och tiden för
överklagan av tillsättning har gått ut. Om du samtycker till det kan uppgifterna behandlas under en längre tidsperiod.
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De uppgifter som ingår i allmänna handlingar, till exempel dina ansökningshandlingar,
kommer därefter att behandlas för arkivändamål och gallras efter två år.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Det är bara de medarbetare vid Säkerhetspolisen som behöver dina uppgifter för att
kunna lösa sina arbetsuppgifter som får ta del av dem.
Eftersom Säkerhetspolisen är en statlig myndighet kan uppgifterna lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) kommer inte lämnas ut. Om uppgifterna omfattas av sekretess bedöms från fall till fall.

Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att begära information om de uppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter
är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar informationen. Om det förekommit felaktig behandling eller om det inte längre finns något ändamål för vilket det
är nödvändigt att behandla uppgifterna kan du begära att de raderas.
Om du skulle anse att Säkerhetspolisen behandlar uppgifter om dig i strid med EU:s
dataskyddsförordning har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen bedömer om tillsyn ska inledas.
Om du har frågor om Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling är du välkommen
att höra av dig till myndighetens dataskyddsombud på 010-568 70 00.
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