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SAMTYCKE – SPONTANANSÖKAN 

Vad roligt att du vill arbeta hos Folkspel Ideell Förening, org.nr. 802405-2063, (nedan ”Folkspel”, ”vi”, 

”oss” och ”vår”). Vi sparar gärna din ansökan för det fall det skulle dyka upp en tjänst som skulle passa 

dig. För att få lov att spara dina ansökningshandlingar och de ytterligare uppgifter vi kan komma att 

samla in om dig för framtida tjänster behöver vi få ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. 

1 ATT LÄMNA SAMTYCKE ÄR FRIVILLIGT 

Det är frivilligt för dig att lämna ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, men om vi 

inte får ditt samtycke får vi inte spara din ansökan respektive inkludera den i rekryteringen till framtida 

tjänster. Om du lämnar ditt samtycke kommer vi endast att använda dina uppgifter till den 

personuppgiftsbehandling vi nämner nedan.  

2 PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter: 

Namn: Folkspel Ideell Förening 

Organisationsnummer: 802405-2063 

Postadress: Box 5, 433 21 Partille 

E-postadress: kundcenter@folkspel.se 

Telefonnummer: 031 – 345 90 00 

 

3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI 

De personuppgifter som vi kommer att behandla om dig utgörs både av personuppgifter som du 

lämnar till oss samt personuppgifter som vi eventuellt kommer att samla in via rekryteringsföretag, 

kreditupplysningsföretag, annan av oss anlitad tredje part respektive referenser. De personuppgifter vi 

kommer att behandla är:  

- Namn och kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer  

- Ditt personliga brev och CV med den information dessa dokument innehåller såsom 

anställningshistorik, utbildning, egenskaper, fritidsintressen, certifieringar, körkort, 

publikationer, webbsidor m.m. 

- Betyg, referenser, intervjuanteckningar och korrespondens 

- Kreditupplysning (endast slutkandidater avseende ledningsgrupp eller ekonomitjänst) 
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Sociala medier 

Om du väljer att ansluta din profil från din sociala plattform till din ansökan (Facebook, LinkedIn eller 

Google) kommer vi att behandla vissa personuppgifter från din profil. Vi behandlar då namn,  

e-postadress och profilbild. Om du ansluter din LinkedIn-profil kommer vi även att behandla uppgifter 

om din yrkeserfarenhet. 

Referenser 

Avseende de eventuella referenser du lämnar, så ber vi dig informera dessa personer om att du 

kommer att lämna deras kontaktuppgifter till oss (så som namn, titel, arbetsplats, telefonnummer och 

arbetsrelation till dig) och att vi kommer att behandla deras kontaktuppgifter samt de eventuella 

referenser de lämnar till oss, i enlighet med vad som anges i denna text men utifrån en 

intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att kunna bedöma din lämplighet och dina 

karriärmöjligheter samt anställa rätt person utifrån företagets verksamhetsbehov.  

4 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att inkludera dig i framtida rekryteringsförfaranden, 

vilket bland annat innebär att administrera och bedöma din ansökan, ta eventuella referenser samt 

fatta beslut om eventuell anställning. 

Om du är en slutkandidat i en rekrytering till en tjänst inom ledningsgruppen eller till vår 

ekonomiavdelning, kommer vi även att inhämta en kreditupplysning avseende dig för att kunna göra 

en fullständig bedömning av din lämplighet för den aktuella tjänsten. 

Därutöver kommer vi att vid behov behandla dina personuppgifter för att bemöta eventuella rättsliga 

anspråk relaterade till rekryteringsförfarande där du har varit en av kandidaterna. 

5 LAGLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING 

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att kunna inkludera dig i framtida 

rekryteringsförfaranden är ditt samtycke, så som det beskrivs i denna text. 

Den lagliga grunden för vår behandling av en kreditupplysning avseende dig, vilken behandlas för att 

kunna göra en fullständig bedömning av din lämplighet för aktuell tjänst, är en intresseavvägning. Vårt 

berättigade intresse är att vi ska kunna bedöma din personliga lämplighet för en tjänst som ställer 

särskilt höga krav på ansvarstagande i ekonomiska frågor. 

För ändamålet att kunna bemöta eventuella rättsliga anspråk relaterade till rekryteringsförfarande där 

du har varit en av kandidaterna är den lagliga grunden en intresseavvägning där vårt berättigade 

intresse är att vi ska kunna bemöta eventuell framtida anspråk som har samband med vårt 

rekryteringsförfarande. 
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6 HUR LÄNGE GÄLLER DITT SAMTYCKE OCH HUR LÄNGE KOMMER VI ATT 

BEHANDLA OCH LAGRA DINA PERSONUPPGIFTER 

Ditt samtycke till att bli inkluderad i framtida rekryteringsförfaranden gäller under ett år. Du kan när 

som helst återta ditt samtycke och vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter för detta 

ändamål. Vi kommer att behandla och lagra dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke. 

Vi vill uppmärksamma dig på att om dina ansökningshandlingar har varit med i ett 

rekryteringsförfarande kommer vi att spara dina personuppgifter, inkl. eventuell kreditupplysning, i upp 

till två år från det att den aktuella tjänsten tillsattes. Detta gör vi för att kunna bemöta eventuella 

rättsliga anspråk relaterade till vårt rekryteringsförfarande och detta även om du skulle komma att 

återkalla ditt samtycke. 

7 VEM FÅR TILLGÅNG TILL OCH TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER  

Dina personuppgifter kommer att behandlas av ansvarig chef/chefer, vårt HR-team samt i vissa fall av 

enstaka medarbetare på berörd avdelning.  

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Som exempel på tredje 

parter till vilka vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter kan nämnas rekryterings- och 

konsultföretag för genomförande av rekryteringar, myndigheter för att efterkomma förfrågningar, 

förelägganden eller beslut alternativt när så krävs för att tillvarata våra intressen samt advokatbyrå för 

hantering av juridiska frågor i vår verksamhet. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för sin 

personuppgiftsbehandling. 

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar 

personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra 

personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med detta 

samtycke och våra instruktioner.  

Vi och våra tjänsteleverantörer behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom 

EU/EES. Skulle dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES, kommer vi att vidta nödvändiga 

åtgärder för att se till att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina personuppgifter fortsätter att 

vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.  

8 DINA RÄTTIGHETER 

De personuppgiftsbehandlingar som beskrivits i denna text kommer endast att genomföras i enlighet 

med vad som anges här samt i enlighet med tillämplig lagstiftning.  

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, se kontaktuppgifterna ovan.  

Du har rätt att skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om 

dig och hur dessa personuppgifter används. Du kan även ha rätt att invända mot behandlingen, 

begära att vi raderar, rättar och/eller begränsar behandlingen, återkalla ditt samtycke helt eller delvis 

samt få dina personuppgifter utlämnade till dig. Om du har frågor om vår behandling av 
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personuppgifter, återkallelse av samtycke, begäran om rättelse eller utlämnande av personuppgifter 

m.m., kontakta oss på ovan angiven adress, telefonnummer eller e-postadress. För att återkalla ditt 

samtycke helt eller delvis, skicka ett e-postmeddelande till kundcenter@folkspel.se. 

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, eller hantering 

av frågor med koppling till behandlingen, till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet.  

    


