Information om behandling av personuppgifter – Beredskapslyftet
1.

Bakgrund

Tack för att du visar intresse av projektet Beredskapslyftet. För att vi ska kunna administrera din
intresseanmälan behöver vi samla in och använda dina personuppgifter. Detta
integritetsmeddelande beskriver Novare Search and Selection AB:s (org. nr 556669-4476)
personuppgiftsbehandling i egenskap av personuppgiftsansvariga (nedan ”Novare”, ”oss” eller
”vi”), och riktar sig till dig som anmäler ditt intresse till att delta i intensivutbildningen i projektet
Beredskapslyftet, du som genomgår intensivutbildningen samt du som genomgått utbildningen och
bereds arbete som volontär eller anställd hos en vårdgivare. Detta integritetsmeddelande riktar sig
även till dig som företräder en vårdgivare som anmäler sitt intresse till projektet.
Vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Syftet med detta integritetsmeddelande är att du
ska få tillräcklig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har
inom ramen för Beredskapslyftet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen ("GDPR").
För information om hur dina personuppgifter behandlas av Sophiahemmets högskola, som kommer
att hålla i intensivutbildningen, ber vi dig att hänvisa till Sophiahemmets integritetsmeddelande
här. Om du genomgått utbildningen och fått en plats som volontär eller anställning hos en
vårdgivare, hänvisas du till att läsa den vårdgivarens integritetsmeddelande om hur vårdgivaren
behandlar personuppgifter.

2.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vid intresseanmälan till intensivutbildningen
Syfte: Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du anmäler ditt intresse till att delta
i intensivutbildningen här. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att ta emot din
intresseanmälan att gå intensivutbildningen och för att kommunicera/besvara frågor från dig
angående Beredskapslyftet.
Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, adress,
telefonnummer, födelsedatum, kön, information om ditt tidigare arbete såsom tidigare titel/roll,
nuvarande organisation du arbetar på, arbetsadress (gatuadress, postnummer, stad och land) och
annan information som du lämnar direkt till oss genom ansökan (t ex filer, URL till en länk med
information om dig, länk till sociala medier eller CV som du väljer att ladda upp). Eftersom
intensivutbildningen riktar sig till personer som framförallt är permitterade (kort- eller långtids)
eller utan nuvarande arbete, kommer vi även be dig att ange din nuvarande arbetsstatus. Vi
kommer även be dig att bekräfta vilka tidigare grundläggande erfarenheter du har inom vård, såsom
förstahjälpen-färdigheter, och om du genomgått någon vårdutbildning. Du kommer även att
behöva bekräfta att du inte ingår i Folkhälsomyndighetens definierade riskgrupper.
Laglig grund: Vi anser att vi har ett berättigat intresse, efter en intresseavvägning, till att behandla
dina personuppgifter som du uppger i intresseanmälan för att kunna administrera din
intresseanmälan.
Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att
kunna administrera din intresseanmälan och kommer därefter radera personuppgifterna, såvida vi
inte behöver personuppgifterna för att uppfylla något av våra andra syften som anges i detta
integritetsmeddelande.
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Urvalsprocessen till utbildningen
Syfte: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna genomföra urvalsprocessen till
intensivutbildningen. Detta inbegriper en bedömning av din intresseanmälan efter de
urvalskriterier i formuläret för intresseanmälan, och för att hitta rätt personer för
intensivutbildningen samt volontärarbete eller arbete som anställd hos någon utav vårdgivarna
som ingår i projektet.
Kategorier av personuppgifter: Vi använder de personuppgifter som du skickat till oss via
intresseanmälan på hemsidan. Detta för att även kunna bedöma om du senare ska arbeta som
volontär, anställd och/eller i form av konsult hos en vårdgivare.
Laglig grund: Vi anser att vi har ett berättigat intresse, efter en intresseavvägning, till att behandla
dina personuppgifter inom ramen för vår urvalsprocess för att kunna se till att lämpliga kandidater
genomgår intensivutbildningen.
Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att
kunna genomföra urvalsprocessen och besluta om du får en plats på intensivutbildningen. Vi kommer
därefter behöva spara personuppgifterna för att kunna visa att vi gjort en lämplig bedömning i
urvalsprocessen så länge det är nödvändigt.

Koordinering av utbildningen hos Sophiahemmet högskola
Syfte: Om du gått vidare i urvalsprocessen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna
koordinera din plats på intensivutbildningen på Sophiahemmet högskola. Detta inbegriper att vi
kommer behöva dela nödvändiga personuppgifter om dig som du skickat till oss till Sophiahemmet
högskola.
Kategorier av personuppgifter: Vi kommer att dela nödvändiga personuppgifter som du tidigare
skickat till oss via intresseanmälan.
Laglig grund: Vi anser att vi har ett berättigat intresse, efter en intresseavvägning, till att dela dina
personuppgifter till Sophiahemmet högskola för att intensivutbildningen ska kunna genomföras.
Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att
tillse att intensivutbildningen genomförs. Vi kommer därefter behöva spara personuppgifterna för
att kunna visa att vi gjort ett lämpligt koordineringsarbete till intensivutbildningen så länge det är
nödvändigt.

Resursfördelning till vårdgivare
Syfte: När du gått vidare i urvalsprocessen, behöver vi behandla dina personuppgifter som vi tidigare
fått från dig i processen (se ovan) för att kunna matcha din kompetens och bakgrund med en lämplig
vårdgivare. Detta inbegriper att vi delar nödvändiga personuppgifter som räknats upp ovan om dig till
vårdgivaren för att vårdgivaren ska kunna använda uppgifterna för sina egna syften.
Kategorier av personuppgifter: Personuppgifter som behandlas är samma som vi behandlat under
tidigare skeden i processen (se ovan), men vi kan även samla in eventuella önskemål från dig eller
annan information som du lämnar inför rollfördelningen.
Laglig grund: Vi anser att vår personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra
avtalet med dig om att få en plats som volontär eller anställd hos någon utav vårdgivarna som ingår i
projektet.
Lagringstid och/eller kriterier: Personuppgifterna kommer att sparas tills du blivit fördelad till en
vårdgivare och syftet därmed är uppfyllt. Vi kommer därefter att sluta behandla dina personuppgifter
för detta syfte, eller se till att dina personuppgifter anonymiseras. Dina personuppgifter kommer att
finnas kvar till dess att du återkallar ditt samtycke eller vårt syfte med vår behandling annars upphör.

W/9833547/v5

Vårdgivarens deltagande i projektet Beredskapslyftet
Syfte: Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som representant för en vårdgivare när du
anmäler intresse att delta i projektet Beredskapslyftet. Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att
ta emot en intresseanmälan att delta i projektet, för att kommunicera/besvara frågor från dig
angående Beredskapslyftet och för att kunna erbjuda tillfälliga resurser/kandidater till din arbetsplats.
Kategorier av personuppgifter: Vi samlar in ditt för- och efternamn samt din e-postadress. Vi samlar
även in information om din arbetsplats och vilka resurser ni är i behov av.
Laglig grund: Vi anser att vi har ett berättigat intresse, efter en intresseavvägning, till att
behandla dina personuppgifter som du uppger i intresseanmälan för att kunna administrera en
intresseanmälan, för att kommunicera/besvara frågor från dig angående Beredskapslyftet och
för att kunna erbjuda lämpliga resurser/kandidater till din arbetsplats.
Lagringstid och/eller kriterier: Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt
för att kunna administrera en intresseanmälan, erbjuda lämpliga resurser/kandidater till din
arbetsplats och genomföra projektet Beredskapslyftet.

3.

Överföring och utlämning av personuppgifter

För att uppfylla ändamålen med vår personuppgiftsbehandling kommer vi behöva överföra dina
personuppgifter till Sophiahemmet, som håller i utbildningen, om du går vidare i urvalsprocessen. När
du genomgått intensivutbildningen kommer även relevant vårdgivare att få ta del av de
personuppgifter som krävs för att de ska kunna anlita eller anställa dig. Dessa är separata
personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter.
Novaregruppen anlitar även tjänste- och systemleverantörer av IT, kommunikation och t ex vår
webbplatsleverantör,
som
behandlar
personuppgifter
på
vårt
uppdrag
(s
k
"personuppgiftsbiträden"). Våra personuppgiftsbiträden får endast behandla personuppgifter enligt
våra instruktioner och är även skyldiga enligt lag att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.
Vi kan också i förekommande fall lämna ut personuppgifter där nödvändigt även till andra mottagare
än de som angivits ovan, som agerar som självständiga personuppgiftsansvariga, exempelvis
finansiärer av Beredskapslyftet, myndigheter för att följa tillämplig lagstiftning, en
begäran/föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

4.

Överföring till tredje land utanför EU/EES

Vi strävar efter att behandla alla uppgifter inom EU, men kan i vissa fall komma att överföra
personuppgifter till mottagare i länder utanför EU/EES-området och som inte har samma
skyddsnivå för personuppgifter som inom EU. För att säkerställa att personuppgifterna är tillräckligt
skyddade kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder, t.ex. genom att ingå EU-kommissionens
standardavtalsklausuler (tillgängliga här), eller se till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på
plats, såsom t.ex. EU-U.S. Privacy Shield (tillgänglig här).

5.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter förknippade med hur vi behandlar dina personuppgifter, nämligen:
•

Rätt till att begära tillgång (s.k. registerutdrag). Du har rätt att begära att få information
om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, exempelvis genom att begära ett s.k.
registerutdrag.
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•
•

•
•
•
•

•

Rätt till att begära rättelse. Om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller
ofullständig, har du rätt att begära rättelse av eller komplettera dina personuppgifter.
Rätt att invända mot behandling. Du har i vissa fall rätt att motsätta dig vår
personuppgiftsbehandling, och vi kommer då inte att fortsätta med behandlingen såvida vi
inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt
integritetsintresse eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga
anspråk.
Rätt att begära begränsning av behandlingen. Bu kan begära begränsning om du
exempelvis anser att personuppgifterna är felaktiga eller om du anser att
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas.
Rätt till att begära radering. Du kan i vissa fall begära att personuppgifterna raderas,
exempelvis om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de behandlas eller om du anser
att behandlingen är oförenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Rätt till att begära dataportabilitet. Du har även i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter
som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (s k
"dataportabilitet") för överföring till annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar
dina personuppgifter, har du alltid rätt att lämna in klagomål till den behöriga
dataskyddsmyndigheten i det land du bor, arbetar eller där en potentiell överträdelse skett
av tillämplig dataskyddslagstiftning. Här finns en lista över dataskyddsmyndigheterna inom
EU (på engelska). Det behöriga dataskyddsmyndigheten i Sverige är Datainspektionen
(www.datainspektionen.se).
Rätt att ta tillbaka samtycke. För behandling som vi uttryckligen anger att vi samlar in ditt
frivilliga samtycke för, har du möjlighet att närsomhelst återta ditt samtycke till vår
behandling av sådana personuppgifter.

6.

Kontaktuppgifter och frågor

Frågor och synpunkter angående denna policy eller Novares behandling av personuppgifter ställs
till Novare genom användande av kontaktuppgifterna ovan eller direkt till vår GDPR-ansvarige:
Pia Sergo, Telefon: 073-9865144, Epost: pia.sergo@novare.se
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