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Behandling av personuppgifter för dig som söker anställning vid 
AMF Fastigheter AB

För AMF Fastigheter AB, med organisationsnummer 556552–7420 (nedan ”AMF F”) är 
personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy
förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter för dig som söker anställning hos 
oss. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.  

Personuppgiftsansvarig  

AMF F är personuppgiftsansvarig för alla personuppgiftsbehandlingar som sker inom 
ramen för vår verksamhet. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av
personuppgifter? 

En personuppgift är all typ av information som – direkt eller indirekt – kan härledas till en 
fysisk person som är i livet. Som direkta personuppgifter räknas t ex personnummer, namn, 
och telefonnummer. Som indirekta personuppgifter räknas bl.a. adress och olika
elektroniska identiteter, så som IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Det handlar om 
till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.  

Integritetspolicy för
arbetssökande

i

Läs mer på nästa sida.
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Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan om anställning 
hos oss. Nedan ser du exempel på i vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter; 

CV och andra ansökningshandlingar från dig är relevanta för oss för att kunna bedöma 
din ansökan och för att kunna genomföra rekryteringsprocessen. AMF F kommer inte att 
använda information som tillhandahållits av dig för något annat ändamål än att utvärdera 
dig som kandidat.

Du bör känna till att vissa av våra fastigheter har kameraövervakning. Du kan läsa mer om 
detta i vår Kameraövervakningspolicy.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter, tex en extern
rekryteringskonsult. Dessa är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar alla
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för 
personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är 
förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt
personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga 
att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina
personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller 
den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål.  

Spontana ansökningar sparas i 6 månader. Om du söker en utannonserad tjänst sparar vi 
dina uppgifter i 24 månader i de fall din ansökan inte leder till en anställning hos AMF F.

Material från vår kameraövervakning sparas i 60 dagar.

Vad är dina rättigheter rörande dina personuppgifter hos
AMF Fastigheter?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi 
vilka dessa rättigheter är och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Notera att alla frågor 
kring dina rättigheter hos oss sker via mailkontakt till dataskydd@amffastigheter.se.

Läs mer på nästa sida.
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AMF Fastigheter AB 
113 88 Stockholm 

dataskydd@amffastigheter.se

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett
registerutdrag över dina personuppgifter.  

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och vid behov komplettera den 
information som AMF F har om dig.  

Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av dina personuppgifter. Till exempel så kan 
du begära att AMF F raderar foto och film där du förekommer. 

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

AMF F har ett Dataskyddsombud som välkomnar dina frågor kring dataskydd och
personuppgifter. Du når ombudet via dataskydd@amffastigheter.se. 

Är du missnöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in 
ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).


