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Vilka är det som samlar in och behandlar de uppgifter du lämnar?
De uppgifter som du registrerar och sparar i vårt rekryterings-
verktyg Masterhelp kommer att behandlas i rekryteringssyfte av 
företagen i Intensogruppen, i första hand av Säljpoolen i Sverige 
AB och Intenso Teknikrekrytering AB. Om du söker ett ledigt jobb 
kommer dina uppgifter eventuellt även att behandlas av  
rekryterande arbetsgivare, dess tillhörande koncernbolag och i 
vissa fall av dess samarbetspartners (nedan kallade ”rekryterande 
arbetsgivare”).

Det är rekryterande arbetsgivare som är ansvarig för den behand-
ling som sker när du söker ett ledigt jobb. Säljpoolen i Sverige AB 
eller Intenso Teknikrekrytering AB är då personuppgiftsbiträde 
åt rekryterande arbetsgivare. Kontaktuppgifter till rekryterande 
arbetsgivare hittar du i de flesta fall i platsannonsen. Du kan också 
kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Säljpoolen i Sverige AB eller 
Intenso Teknikrekrytering AB på 031-7045170, info@saljpoolen.se 
för mer information.

För annan behandling av personuppgifter i Masterhelp är  
Säljpoolen i Sverige AB och Intenso Teknikrekrytering AB  
gemensamt ansvariga.

1. Vilka är det som samlar in och  
behandlar de uppgifter du lämnar?

mailto:info@saljpoolen.se


INTEGRITETSPOLICY4.

2. För vilka syften behandlas de  
    uppgifter du lämnar?

Masterhelp	är	ett	verktyg	som	används	i	 
rekryteringsammanhang. Beroende på vad 
du	väljer	att	göra	i	Masterhelp	behandlas	
dina	uppgifter	för	ett	eller	flera	av	dessa	
syften:

• Rekrytering till ledigt jobb
• Få jobbtips
• Snabbspår för intervjuade och  

rekommenderade kandidater
• Tidigare	registrerad	matchningsprofil
• Nyhetsbrev
• Inhämta nya samtycken

Om du endast vill spara din inloggning i 
systemet kommer vi inte att kontakta dig för 
några jobbtips eller göra några utskick. Dina 
registrerade uppgifter sparas dock enligt 
samma princip som ”Få jobbtips”.
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2.1. Rekrytering till ledigt jobb 
 
Om du väljer att söka ett ledigt jobb genom rekryterings- 
verktyget	Masterhelp	kommer	Säljpoolen	i	Sverige	AB,	 
Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	företag	i	Intenso- 
gruppen och/eller rekryterande arbetsgivare behandla upp-
gifter	om	dig	för	att:

• genomföra rekryteringen till den aktuella tjänsten och i 
förlängningen möjliggöra för rekryterande arbetsgivare 
att	ingå	anställningsavtal	med	en	eller	flera	av	de	som	
sökt tjänsten. Behandlingen sker som en förberedelse 
inför det kommande anställningsavtalet och grundar sig 
på	10	§	a)	personuppgiftslagen	(1998:204,	PUL)	respektive	
artikel	6.1	b)	dataskyddsförordningen	(2016/679,	GDPR). 

• rekryterande arbetsgivare ska kunna visa att det inte 
förekommit diskriminering i rekryteringsprocessen om du 
eller någon annan sökande skulle klaga på anställnings-
beslutet. Behandlingen sker för ett berättigat intresse och 
med	stöd	av	10	§	f )	PUL	respektive	artikel	6.1	f )	GDPR.

 
2.2.	Få	jobbtips 
 
I	rekryteringsverktyget	Masterhelp	kan	du	bl.a.	spara	dina	
kontaktuppgifter,	CV	och	dokument	för	att	underlätta	ditt	
jobbsökande.	Du	kan	även	skapa	en	matchningsprofil	för	att	
få	mer	relevanta	tips	från	Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	
Teknikrekrytering	AB	och	andra	företag	i	Intensogruppen	eller	
rekryterande arbetsgivare om jobb som vi tror passar din 
profil	.	Det	innebär	att	du	inte	behöver	lämna	uppgifter	om	
dig	själv	flera	gånger	och	det	påskyndar	även	rekryterings-
processen. Det är helt frivilligt och behandlingen sker endast 
om	du	samtycker	till	den.	Den	grundar	sig	då	på	10	§	första	
stycket	PUL	respektive	artikel	6.1	a)	GDPR.	

 
2.3.	Snabbspår	för	intervjuade	och	rekommenderade	
       kandidater 
 
Om du tillhör de kandidater som har genomgått intervjuer 
och/eller	tester	hos	Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	 
Teknikrekrytering	AB	och	andra	företag	i	Intensogruppen	eller	
rekryterande	arbetsgivare,	kan	vi	även	använda	de	uppgifter	
vi	har	om	dig	i	Masterhelp	för	att	

• matcha	din	profil	med	andra	lediga	jobb	och	tipsa	dig	
om dem eller

• påskynda och förenkla processen när du söker ett ledigt 
jobb.

Det	innebär	att	du	inte	behöver	lämna	uppgifter	flera	gånger	
och	i	vissa	fall	gå	på	intervjuer	och	genomföra	tester	flera	
gånger. Det gör det lättare för oss att snabbt hitta rätt  
kandidat	för	tjänsten.	Behandlingen	sker	i	ditt,	vårt	och	 
rekryterande	arbetsgivares	intresse	och	med	stöd	av	10	§	f )	
PUL	respektive	artikel	6.1	f )	GDPR.
 

2.4.	Tidigare	registrerad	matchningsprofil	(innan	25:e	
Maj 2018)

Om du tillhör de kandidater som tidigare fyllt i vår match-
ningsprofil	för	att	få	jobbtips	kan	vi	även	använda	de	upgifter	
vi	har	om	dig	i	Masterhelp	för	att:

• matcha	din	profil	med	andra	lediga	jobb	samt	tipsa	dig	
om dessa

Detta gör det lättare för dig att snabbt få information om de 
tjänster du själv valt att bli tipsad om när dessa blir tillgäng-
liga.	Behandlingen	sker	i	ditt,	vårt	samt	rekryterande	arbets-
givares	intresse	och	med	stöd	av	10	§	f )	PUL	respektive	6,1	f )	
GDPR. 
 
2.5. Nyhetsbrev 
 
Du kan också välja att få nyhetsbrev med relevanta tips och 
idéer	om	hur	du	t.ex.	lyckas	bättre	i	din	yrkesroll,	hittar	dröm-
jobbet och liknande. 

Det är helt frivilligt och behandlingen sker endast om du 
samtycker	till	den.	Den	grundar	sig	då	på	10	§	första	stycket	
PUL	respektive	artikel	6.1	a)	GDPR.	

 
2.6. Inhämta nya samtycken 

I	de	fall	Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	
och andra företag i Intensogruppen idag behandlar person-
uppgifter	om	dig	med	stöd	av	ditt	samtycke,	kommer	vi	i	 
vissa	fall	att	behöva	inhämta	nytt	samtycke	från	dig.	Under	
tiden som vi söker dig för att ge dig tillfälle att ta ställning till 
om du vill lämna ditt samtycke kommer vi att spara de upp-
gifter	som	finns	om	dig	i	Masterhelp.	Endast	utvalda	 
medarbetare hos oss kommer att ha tillgång till uppgifterna 
och de kommer inte att behandlas för det här ändamålet 
längre än vad som är nödvändigt eller som längst till den 25 
november	2019.	Behandlingen	sker	i	ditt,	vårt	och	 
rekryterande arbetsgivares berättigade intresse och med stöd 
av	10	§	f )	PUL	respektive	artikel	6.1	f )	GDPR.
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3. Hur kommer uppgifter om dig
    samlas in och behandlas?

3.1. Rekrytering till ledigt jobb 
 
Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	
företag i Intensogruppen och rekryterande arbetsgivare  
kommer att samla in uppgifter om dig samt foto från t.ex. 
ansökningsformuläret,	dina	ansökningshandlingar	och	svar	på	
urvalsfrågor	samt	genom	telefonsamtal,	intervjuer,	tester,	refe-
renstagning	och	i	vissa	fall	bakgrundskontroll	(t.ex.	via	register-
utdrag	hos	myndigheter)	inför	eventuell	anställning.

Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	
andra företag i Intensogruppen och rekryterande arbetsgivare 
kommer att behandla uppgifter om dig genom att t.ex. samla 
in,	spara,	läsa,	bearbeta,	uppdatera,	jämföra	mot	framtagen	
kravprofil	samt	kontakta	dig.	I	de	fall	Säljpoolen	i	Sverige	AB,	 
Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	företag	i	Intenso- 
gruppen ansvarar för rekryteringen kommer vi efter ditt 
medgivande att överföra dem till rekryterande arbetsgivare. 

Om det skulle bli aktuellt kan uppgifterna om dig också komma 
att användas i samband med att du eller någon annan sökande 
klagar på anställningsbeslutet.

3.2.	Få	jobbtips	samt	nabbspår	för	intervjuade	och	
        rekommenderade kandidater 
 
Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	
företag i Intensogruppen och rekryterande arbetsgivare  
kommer att samla in uppgifter om dig samt foto från t.ex. 
ansökningsformuläret,	dina	ansökningshandlingar	och	svar	på	
urvalsfrågor	samt	genom	telefonsamtal,	intervjuer,	tester	och	 
referenstagning. 

Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	
andra företag i Intensogruppen och rekryterande arbetsgivare 
kommer att behandla uppgifter om dig genom att t.ex. samla 
in,	spara,	läsa,	bearbeta,	uppdatera,	jämföra	mot	framtagen	
kravprofil	samt	kontakta	dig	t	ex	via	utskick,	genom	personlig	
kontakt	och	via	sociala	medier.	I	de	fall	Säljpoolen	i	Sverige	AB,	
Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	företag	i	Intenso- 
gruppen ansvarar för rekryteringen kommer vi efter ditt  
medgivande att överföra dem till rekryterande arbetsgivare. 
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3.3.	Tidigare	registrerad	matchningsprofil

Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	
företag i Intensogruppen kan komma att samla uppgifter om 
dig	från	din	matchningsprofil	men	också	från	t.ex.	ansöknings-
formuläret,	dina	ansökningshandlingar	och	svar	på	urvalsfrågor	
samt	genom	telefonsamtal,	intervjuer,	tester	och	referenstag-
ning.

Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	
företag i Intensogruppen kan komma att behandla uppgifter 
om	dig	genom	att	t.ex.	samla	in,	spara,	läsa,	bearbeta.	upp-
datera,	jämföra	mot	framtagen	kravprofil	samt	kontakta	dig	
via	t.ex.	utskick,	personlig	kontakt	och	sociala	medier.	I	de	fall	
Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	
företag i Intensogruppen ansvarar för rekryteringen kommer vi 
efter ditt medgivande att överföra dina uppgifter till rekryteran-
de arbetsgivare.

3.4. Nyhetsbrev 
 
Om du väljer att spara dina kontaktuppgifter i rekryteringsverk-
tyget	Masterhelp	och	anmäla	dig	till	vårt	nyhetsbrev	kommer	
Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	
företag i Intensogruppen att behandla uppgifter om dig genom 
att	t.ex.	samla	in,	spara,	läsa,	bearbeta,	uppdatera,	jämföra	och	
använda dem för utskick om relevanta tips och idéer.

3.5. Inhämta nya samtycken

I de fall det behövs kommer vi att behandla de uppgifter vi har 
om	dig	i	Masterhelp	under	tiden	som	vi	söker	dig	för	att	ge	dig	
tillfälle	att	lämna	samtycke	till	fortsatt	behandling.	Under	sex	
månaders	tid,	från	den	25	maj	2018,	kommer	vi	att	behand-
la uppgifterna på samma sätt som beskrivits ovan. Därefter 
kommer vi endast att behandla dina uppgifter genom att spara 
dem och använda dem för att kontakta dig för att du ska få 
tillfälle att lämna ditt samtycke.
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4. Kommer de uppgifter du har lämnat att
				föras	över	till	länder	utanför	EU/EES?

All	data	i	Masterhelp	sparas	på	servrar	inom	EU/ESS.	Säljpoolen	
i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	företag	i	
Intensogruppen kommer inte att föra över uppgifter om dig till 
länder	utanför	EU/EES,	med	undantag	för	de	fall	då	rekryterande	
arbetsgivare är etablerade i ett sådant land. 
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5.1. Rekrytering till ledigt jobb 

De uppgifter du har lämnat kommer att sparas av Säljpoolen 
i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	företag	i	
Intensogruppen eller rekryterande arbetsgivare så länge som 
det är möjligt för en sökande som inte fått tjänsten att klaga på 
anställningsbeslutet,	det	vill	säga	i	cirka	två	år	efter	det	att	den	
aktuella tjänsten har tillsatts.

Du kan när som helst välja att ta tillbaka din ansökan under en 
pågående rekrytering. Även om du väljer att göra det kan upp-
gifter om dig komma att sparas av det ovan nämnda skälet.

 
5.2.	Få	jobbtips

Om du har samtyckt till att få jobbtips kommer Säljpoolen i 
Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	och	andra	företag	i	
Intensogruppen eller av dig utvalda arbetsgivare att spara de 
uppgifter du lämnar så länge det behövs eller tills du återkallar 
ditt samtycke. 

Om	du	får	en	anställning	hos	rekryterande	arbetsgivare,	
Säljpoolen	i	Sverige	AB,	Intenso	Teknikrekrytering	AB	eller	hos	
andra företag i Intensogruppen kommer dina jobbtips via 
utskick att pausas tills dess att du åter väljer att aktivera dessa 
igen. Dina uppgifter fortsätter dock att sparas enligt principerna 
rekommenderad kandidat eller enligt samtycket du lämnat för 
jobbtips.

5.3.	Snabbspår	för	intervjuade	och	rekommenderade 
       kandidater 

Tillhör du de kandidater som blivit intervjuade i en  
rekryteringsprocess,	kommer	vi	att	spara	dina	uppgifter	i	upp	
till fyra år efter det att du senast var aktuell i en rekryterings-
process	i	Masterhelp.	

Tillhör du våra rekommenderade kandidater kommer vi att 
spara dina uppgifter i upp till åtta år efter det att du senast blev 
rekommenderad till en viss roll/befattning. 

Du kan när som helst höra av dig till oss och be oss ändra eller 
ta bort dessa uppgifter. 

5.4.	Tidigare	registrerad	matchningsprofil

Tillhör du de kandidater som tidigare har registrerat en match-
ningsprofil	för	att	få	jobbtips	kommer	vi	att	spara	dina	uppgifter	
i	upp	till	4	år	efter	den	25:e	Maj	2018.	Söker	du	ett	ledigt	jobb	
som du blev tipsad om kommer dina uppgifter att sparas enligt 
det	som	beskrivs	under	rekrytering	till	ledigt	jobb,	få	jobbtips	
och snabbspår för intervjuade och rekommenderade kandida-
ter.

Du kan när som helst höra av dig till oss och be oss ändra eller 
ta bort dessa uppgifter.

5.5. Nyhetsbrev

Om	du	väljer	att	spara	dina	kontaktuppgifter	i	Masterhelp	och	
anmäla dig till vårt nyhetsbrev kommer uppgifterna att  
användas så länge de behövs för att kunna göra utskicken. Det 
innebär att du kommer att få nyhetsbrev till dess att du väljer 
att avanmäla dig. 

Du kan när som helst höra av dig till oss och be oss ändra eller 
ta bort dessa uppgifter. 

 
5.6. Inhämta nya samtycken

I de fall det behövs kommer vi att behandla uppgifter under 
tiden vi söker dig för att du ska få tillfälle att lämna ditt sam-
tycke. Denna behandling kommer att pågå som längst till den 
25	november	2019.	

Du kan när som helst höra av dig till oss och be oss ändra eller 
ta bort dessa uppgifter.

Kontaktuppgifter 
 
Du	kan	kontakta	Säljpoolen	i	Sverige	AB	eller	Intenso	 
Teknikrekrytering	AB	på	031-7045170,	info@saljpoolen.se

5. Hur länge kommer de uppgifter du 
    lämnar att sparas?

mailto:info@saljpoolen.se
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6.	Identifieringsinformation	vid 
    besök på vår webbplats

6.1.	Personlig	identifieringsinformation 

Vi kan samla in personlig information från användare på olika 
sätt.	Det	inkluderar,	men	begränsas	inte	till,	när	användare	
besöker	vår	webbplats,	registrerar	sig	på	webbplatsen,	
fyller	i	ett	formulär	samt	i	samband	med	andra	aktiviteter,	
tjänster,	funktioner	eller	resurser	som	vi	har	tillgängliga	på	vår	
webbplats. Vid behov kan användaren bli ombedd att dela med 
sig	av	namn,	e-post,	telefonnummer	och	annan	icke-känslig	
information vid registrering. Vi samlar in personlig information 
från användare endast om de frivilligt skickar in sådan 
information	till	oss.	Användare	kan	alltid	välja	att	inte	delge	
personlig	information,	förutom	när	det	kan	hindra	dem	från	att	
delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

6.2.	Icke-personlig	identifieringsinformation

Vi	kan	samla	in	icke-personlig	identifieringsinformation	om	
användare när de interagerar med vår webbplats. Icke-
personlig	identifieringsinformation	kan	innehålla	till	exempel	
webbläsarens	namn,	typ	av	dator	samt	teknisk	information	
om	användarens	anslutningsmedel	till	vår	webbplats,	som	
exempelvis operativsystem och internetleverantör som används 
samt liknande information.
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7. Cookies och länkar

7.1. Webbläsarcookies

Vår webbplats använder cookies för att förbättra 
användarupplevelsen. Användarens webbläsare placerar 
cookies på sin hårddisk för att spara register och ibland 
för att spåra information om dem. Användaren kan välja 
att ställa in sin webbläsare att avvisa cookies, eller att 
varna dig när cookies skickas. Om de gör det, observera 
att vissa delar av webbplatsen kanske inte fungerar 
korrekt.

Vi använder även cookies i analys- och 
marknadsföringssyfte, för att kunna erbjuda dig relevant 
innehåll. 

7.2.	Länkar	til	andra	webbplatser

Observera att länkar på vår webbplats kan leda dig till 
andra	webbplatser	som	ligger	utanför	vårt	inflytande.	
Intensogruppen	AB	ansvarar	inte	för	innehållet	eller	
integritetspolicyn på dessa andra webbplatser.
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8.	Har	du	rätt	att	ta	del	av	de	uppgifter	vi	har
    om dig samt ändra eller ta bort dem?

Du har när som helst rätt att begära att få del av de uppgifterna 
vi	har	om	dig,	begära	rättelse,	radering	eller	begränsning	av	 
behandling av uppgifter om dig eller invända mot  
behandlingen på annat sätt. Du har också rätt att portera  
uppgifter om dig. Kontaktuppgifter till oss hittar du enligt ovan.

Uppgifter	som	vi	uppmanar	dig	till	att	inte	lämna	om	dig	själv	
eller andra i fritext eller i dina ansökningshandlingar!

Vi undanber oss att ni som kandidat lämnar känsliga personupp-
gifter	i	fritext	vid	ansökningstillfället,	såsom	svar	på	urvalsfrågor,	i	
ditt	cv,	personliga	brev	eller	i	andra	möjliga	dokument.

Vad är en känslig personuppgift?

Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung,	politiska	åsikter,	religiös	eller	filosofisk	övertygelse,	
medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa 
eller	sexualliv.	Uppgifter	om	hälsa	kan	till	exempel	vara	sjukfrån-
varo,	graviditet	och	läkarbesök.
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9.	Vad	kan	du	göra	om	du	har	synpunkter	på	hur	
vi behandlar de uppgifter du har lämnat?

Om du har synpunkter på hur vi behandlar de uppgifter vi har 
om dig är du välkommen att kontakta oss. 

Kontaktuppgifter	till	rekryterande	arbetsgivare	hittar	du	i	de	flesta	
fall i platsannonsen. Du kan också kontakta ansvarig rekryterings-
konsult,	Säljpoolen	i	Sverige	AB	eller	Intenso	Teknikrekrytering	AB	
på	031-7045170,	info@saljpoolen.se för mer information.

Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra 
ett klagomål.

mailto:info@saljpoolen.se


Känn dig trygg att söka jobb genom 
Säljpoolen och Intenso Teknikrekrytering.

Mer	info	om	oss	hittar	du	på	
www.saljpoolen.se eller www.intenso.se

https://www.saljpoolen.se/sv
https://www.intenso.se/sv
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