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Mandatum Lifes registerbeskrivning gällande rekrytering 

Denna registerbeskrivning kompletterar vår dataskyddspolicy. I denna registerbeskrivning berättar vi mer 

ingående om behandlingen av personuppgifter som gäller arbetssökande hos Mandatum Life och personer 

som deltar i Talent Pool. Om du nätverkar med oss via våra rekryteringssidor, är du en del av Talent Pool. 

Den som registrerat sig i Talent Pool får via e-post meddelanden om lediga arbetsplatser som intresserar 

honom eller henne. Vi kan också kontakta personer i Talent Pool, när personens profil passar in på en ledig 

arbetsplats.  

Ändamålet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att rekrytera medarbetare till Mandatum Lifes lediga 

arbetsplatser. 

Personuppgifterna i Talent Pool behandlas med den registrerades samtycke.   

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i rekryteringsprocessen är att tillgodose 

Mandatum Lifes berättigade intresse. Det berättigade intresset är skötseln av rekryteringar.  

Kategorier av registrerade 

 Personer som deltar i Talent Pool-verksamheten 

 Personer som lämnat en arbetsansökan  

 

Kategorier av personuppgifter 

 Basuppgifter om personen 

− Exempelvis namn, kontaktuppgifter och födelsedatum 

 Meritförteckningsuppgifter 

− Exempelvis uppgifter om utbildning och arbetserfarenhet samt övriga uppgifter om kompetens 

 Fritt format följebrev till ansökan och övriga uppgifter som hänför sig till ansökan 

 Uppgifter om bedömningar och kontroller i anslutning till rekryteringsprocessen 

− Exempelvis uppgifter om eventuella lämplighetsbedömningar eller företagshälsovårdens 

utlåtanden 

 

Uppgiftskällor 

Uppgifterna lämnas av personen själv. Personen kan mata in uppgifterna i tjänsten antingen själv eller via en 

tredje part, såsom Facebook eller LinkedIn. Vi kan dessutom samla in uppgifter från tredje parter, såsom 

LinkedIn och andra offentliga källor. Detta kallas för informationssökning om potentiella medarbetare och 

det kan göras av våra medarbetare manuellt eller automatiskt via vår tjänst.  

I vissa fall kan våra nuvarande medarbetare ge rekommendationer om möjliga arbetssökande. Dessa 

medarbetare lägger till personuppgifterna om sådana potentiella sökande i tjänsten. I dessa fall underrättas 

den potentiella arbetssökanden om behandlingen av personuppgifter och behandlingen sker med personens 

samtycke. 

Eventuellt utlåtande om lämplighetsbedömning lämnas av det företag som gjort bedömningen. 

http://www.mandatumlife.fi/
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Utlämnande av uppgifter 

Uppgifter lämnas till de företag som tillhandahåller tjänster i anslutning till rekrytering 

(rekryteringssystemets tjänsteleverantör, det företag som gör lämplighetsbedömningar samt 

företagshälsovårdens tjänsteleverantör). 

Översändande av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet 

Personuppgifter översänds i regel inte utanför EU och EES. Om uppgifterna översänds utanför EU eller EES, 

avtalas detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen.  

Period under vilken personuppgifter lagras 

Uppgifter om de personer som hör till Talent Pool lagras så länge som personerna önskar höra till Talent 

Pool. Uppgifter som lämnats i samband med en arbetsansökan lagras i högst två år. Uppgifter om en 

eventuell lämplighetsbedömning lagras i högst ett år. Uppgifter som hänför sig till företagshälsovårdens 

utlåtanden lagras inte efter rekryteringsbeslutet. 

De registrerades rättigheter 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Mandatum Life behandlar, rätt till rättelse av 

uppgifterna, rätt att inge klagomål till besvärsmyndighet samt under vissa förutsättningar rätt till radering av 

uppgifterna, rätt att begränsa eller invända mot behandling av personuppgifter samt rätt till dataportabilitet. I 

Mandatum Lifes dataskyddspolicy kan du läsa mer om dina rättigheter och utövandet av dem. 

Senast uppdaterad den 22 maj 2020. 
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