Personuppgiftsbehandling när du söker jobb hos LKF AB
Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss när du söker
arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Lunds Kommuns Fastighets
AB (556050-4341) är personuppgiftsansvarigt och ansvarar därmed för behandlingen av
personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.
Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Lunds Kommuns Fastighets ABs räkning i
Lunds Kommuns Fastighets ABs rekryteringssystem, ReachMee.
Vi behandlar följande personuppgifter:
Namn
Födelseår
Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
IP adress
CV
Personligt brev
Tillval:
Övriga bifogade filer (betyg, intyg)
Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer samt samtal med
referenspersoner. För att värna din integritet så ombeds du som sökande undvika känsliga
personuppgifter som personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung,
familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang i de handlingar som
skickas till oss.
Vem är ansvarig för de uppgifter vi samlar in?
Lunds Kommuns Fastighets AB, org. nr 556050-4341, Box 1675, 221 01 Lund (besöksadress Lilla
Tvärgatan 21, Lund), är personuppgiftsansvarigt för företagets behandling av personuppgifter. Du når
även företaget per telefon 046-35 85 00 eller mail: info@lkf.se
Vad ska uppgifterna användas till?
Lunds Kommuns Fastighets AB använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan. Din ansökan
kommer hanteras via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din
jobbansökan. Din kandidatprofil kan komma att vara föremål för andra rekryteringsprocesser, detta
betyder att dina uppgifter även kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer i den
process där din ansökan anses intressant. Uppgifterna kommer att behandlas och hanteras på
samma sätt som när du själv aktivt gör en jobbansökan. Har du frågor ta kontakt med
kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom
organisationen. Innan anställningsavtal upprättas lämnas slutkandidatens namn och personnummer
ut till Företagshälsovården i Lund med avsikt att genomföra ett alkohol- och drogtest på
slutkandidaten. Externa samarbetspartners inom till exempel rekrytering, säkerhet och
tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad
kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande
system. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Skyddad identitet m.m.
Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du
bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information
som är relevant för den aktuella befattningen.
Hur länge sparas personuppgifterna?
I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt
överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Denna
lagring av dina personuppgifter gör vi utifrån den lagliga grunden att vi har ett berättigat intresse att
bevara uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande. Senast två år efter
avslutad rekrytering eller efter uppladdning av spontanansökan kommer uppgifterna att raderas om
du inte väljer att fortfarande vara aktiv. Du kan när som helst logga in och uppdatera din profil. Om vi
behandlar dina personuppgifter endast med ditt samtycke kan du också när som helst logga in och
avaktivera din profil.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Lunds Kommuns Fastighets AB har om dig i form av
ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om
dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke i de fall vi hanterar dina personuppgifter pga ditt
samtycke. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade
med ansökningen från vårt rekryteringssystem.
Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina
personuppgifter i enlighet med gällande regler.
Lunds Kommuns Fastighets AB har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att övervaka att
företaget följer gällande integritetslagstiftning. Andreas Persson är utsedd att vara dataskyddsombud
i Lunds Kommuns Fastighets AB. Du kontaktar honom enklast antingen per telefon 046-35 86 54 eller
mejl andreas.persson@lkf.se.
Kontaktuppgifter vid begäran om registerutdrag eller vid korrigering/radering av uppgifter samt
övriga frågor gällande personuppgiftshantering och rekryteringsprocessen
Namn: Lotta Samuelsson, HR-chef
Mail: lotta.samuelsson@lkf.se

