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PERSONUPPGIFTSBEHANDLING FÖR ARBETSSÖKANDE VIA 
WWW.LINDAHL.SE 

I enlighet med Lindahls professionella ansvar respekterar vi din integritet och 
säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt 
som situationen kräver. Denna policy riktar sig till dig som söker en tjänst hos 
Lindahl. 

Nedan kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG? 
När du ansöker om en tjänst hos Lindahl är Lindahls kontorsbolag på 
respektive ort personuppgiftsansvarig. Se nedan för registrerad information till 
respektive kontor. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta 
dataskyddsombudet på dataskydd@lindahl.se.  

Stockholm: 

Advokatfirman Lindahl i Stockholm AB 

Org. nr. 559176-9871

Box 1065, 101 39 Stockholm 

Göteborg: 

Advokatfirman Lindahl i Göteborg AB 

Org. nr. 556692-2075 

Box 11911, 404 39 Göteborg 

Malmö: 

Advokatfirman Lindahl i Malmö AB 

Org. nr. 556694-3964 

Studentgatan 6, 211 38 Malmö 

Uppsala: 

Advokatfirman Lindahl i Uppsala AB 

Org. nr. 556692-7058 

Box 1203, 751 42 Uppsala 

mailto:dataskydd@lindahl.se
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Örebro: 

Advokatfirman Lindahl i Örebro Två AB 

Org. nr. 559026-7760 

Box 143, 701 42 Örebro 

 

Helsingborg: 

Advokatfirman Lindahl i Helsingborg AB 

Org. nr. 556692-2471 

Box 1214, 251 12 Helsingborg 

 

2 VART VÄNDER DU DIG OM DU HAR FRÅGOR? 

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen 
att kontakta oss på respektive kontorsbolag eller kontakta vårt 
dataskyddsombud. 

 

3 HAR LINDAHL ETT DATASKYDDSOMBUD? 

Vi har utsett ett dataskyddsombud som en del av vårt dataskyddsarbete. 
Ombudets roll är att kontrollera att vi följer dataskyddslagstiftningen genom att 
bland annat samla in information om hur Lindahl behandlar personuppgifter, 
utföra kontroller samt informera, ge råd och utfärda rekommendationer. Du kan 
kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@lindahl.se eller 
Dataskyddsombudet, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm. 

 

4 VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG? 

Vi samlar in och behandlar alla de personuppgifter som du lämnar till oss när 
du söker en anställning. Vilka källor som vi samlar in personuppgifter från i 
övrigt framgår nedan under ”Varifrån samlar vi in dina personuppgifter”. 

Personuppgifter vi behandlar: 

 Grundläggande information så som ditt namn och eventuell arbetsplats 
och arbetstitel. 

 Kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer. 

 Uppgifter i CV och personligt brev. 

 Övrig information du väljer att dela med dig av. 

 

mailto:dataskydd@lindahl.se
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5 VARIFRÅN SAMLAR VI IN UPPGIFTER OM DIG? 

Vi samlar in uppgifter om dig och andra: 

 Genom vår hemsida  

 Via e-post sänt till och från Lindahl. 

 När du förser oss med informationen genom kontakt med oss via möten, 
samtal, sociala medier, event eller genom att du fyller i formulär online. 

Vi kan även komma att samla in eller få information om dig från andra källor, så 
som: 

 Tidigare arbetsgivare eller andra referenser. 

 

6 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi samlar in dina personuppgifter genom olika kanaler. Främst samlar vi in 
personuppgifter genom kontakt med dig, vår hemsida och i samband med 
event. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål: 

Ändamål Laglig grund 

För att utvärdera dina karriärmöjligheter 
hos oss på Lindahl.  

Intresseavvägning 

Lindahls berättigade intresse av 
att rekrytera nya medarbetare. 

För att fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk. 

Intresseavvägning 

Lindahls berättigade intresse av 
att fastställa, göra gällande eller 
försvara rättsliga anspråk. 

 

7 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi sparar dina personuppgifter för att utvärdera dina karriärmöjligheter hos oss 
på Lindahl tills tjänsten är tillsatt. Om du har sökt en tjänst utan att den har 
utlysts, kommer din ansökan att sparas till dess att vi hunnit bedöma om du 
skulle kunna bli aktuell för en anställning hos oss på Lindahl inom en rimlig 
framtid.  

Vi sparar även de uppgifter som krävs för att kunna försvara eventuella rättsliga 
anspråk som kan uppkomma till följd av din ansökan i upp till två år efter dess 
att den tjänst du sökt tillsatts. 

Om du i samband med ansökan har samtyckt till att ligga kvar i Lindahls 
rekryteringsdatabas för kommande rekryteringar, sparar vi dina handlingar tills 
samtycket återkallas eller du blir anställd hos oss, dock längst två år efter att 
den tjänst du sökt tillsatts. Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt 
samtycke, se avsnitt 11.1.  
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8 VILKA KAN KOMMA ATT TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda IT-leverantörer som 
vi har ingått avtal med för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i 
enlighet med denna policy. 

Vi överför inte dina personuppgifter genom att sälja dina personuppgifter eller 
annars göra dina personuppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål utan att 
du samtyckt till det. 

 

9 HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi använder oss av en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 
dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring 
eller radering i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Sådana åtgärder 
inbegriper, men är inte begränsat till, skalskydd, ärendehanteringssystem, 
kryptering, behörighetsbegränsningar, policys m.m. 

 

10 VILKA LÄNDER ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL? 

Utöver vad som uttryckligen anges nedan behandlar vi endast dina 
personuppgifter inom EU/EES. 

Vissa av Lindahls IT-leverantörer har sin verksamhet i USA. När 
personuppgifter delas med dessa leverantörer har Lindahl säkerställt att 
skyddsnivån är likvärdig den som gäller inom EU/EES, genom leverantörernas 
anslutning till ramverket EU-U.S. Privacy Shield, i enlighet med artikel 45 i 
dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om ramverket här. 

Inom ramen för uppdrag som vi utför åt våra klienter kan vi komma att i enskilda 
fall behöva överföra personuppgifter till tredje land. I dessa fall säkerställer vi att 
det sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, antingen genom att 
landet som uppgifterna överförs till har en likvärdig skyddsnivå för dina 
personuppgifter, att vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, att du har samtyckt 
till det eller att överföringen är nödvändig med hänsyn för något av ändamålen i 
artikel 49 i dataskyddsförordningen. 

 

11 VILKA RÄTTIGHETER HAR DU GÄLLANDE DINA PERSONUPPGIFTER? 

11.1 Rätt att dra tillbaka ditt samtycke 

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke i de fall du lämnat ditt 
samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Vi upphör då med den 
behandlingen. Under ”Vart vänder du dig om du har frågor?” hittar du våra 
kontaktuppgifter.  

https://www.privacyshield.gov/welcome


 

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING FÖR ARBETSSÖKANDE VIA WWW.LINDAHL.SE (LINDAHL 2018:1)  5 

11.2 Rätt till tillgång (”registerutdrag”) 

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas 
och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Du får då ett utdrag med främst 
följande information: ändamålen med behandlingen, kategorier av 
personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder och varifrån 
informationen kommer. 

11.3 Rätt till rättelse 

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har 
även rätt att, när det är lämpligt, komplettera ofullständiga personuppgifter.  

11.4 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade 
(om: behandlingen inte längre är nödvändig, du återkallar ditt samtycke, det 
saknas berättigade skäl efter din invändning, behandlingen sker på ett olagligt 
sätt, radering krävs på grund av en rättslig förpliktelse eller personuppgifterna 
samlats in med erbjudande av onlinetjänster). 

11.5 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling (ex: 
direktmarknadsföring) 

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett allmänt eller berättigat 
intresse har du rätt göra en invändning mot behandlingen.  

Om du invänder mot behandlingen ska den upphöra om vi inte kan antingen 
påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina 
intressen, rättigheter och friheter; eller behöver uppgifterna för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

11.6 Rätt till begränsning 

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (om: 
du bestrider uppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig och du begär 
begränsning istället för radering, du behöver uppgifterna för ett rättsligt anspråk 
eller du har invänt mot behandlingen och inväntar en kontroll). 

11.7 Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att få personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett maskinläsbart 
format. Rättigheten gäller sådana uppgifter som behandlas automatiskt och 
med stöd av ett avtal (med dig) eller ditt samtycke. Du har även rätt att begära 
att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är 
tekniskt möjligt. 

11.8 Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten 

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att 
skicka in ett klagomål till Datainspektionen som är den svenska 
tillsynsmyndigheten. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten i det 
land där du bor eller arbetar. 

 

https://www.datainspektionen.se/
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