
 
 
 

 
AB Volvo 
405 08 Göteborg 
Sverige 

Telefon 
+46 31 66 00 00 

  

 

 

Sekretessmeddelande för rekrytering 

Sekretessmeddelande  

Det här meddelandet innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas av 
Volvokoncernen då det företag du söker en tjänst hos och/eller Volvokoncernens 
rekryteringsavdelning (“VOLVO”) är registeransvarig(a). 

VOLVO behöver behandla dina personuppgifter om dig för att kunna administrera din användarprofil 
och/eller administrera din ansökan till en tjänst inom Volvokoncernen.  

VOLVO kan också behandla personuppgifter om dig om du är eller har varit anställd inom ett företag i 
Volvokoncernen, eller om du har anlitats som konsult. I sådana fall ber vi dig läsa vårt 
sekretessmeddelande för medarbetare eller konsulter.  

Namn och kontaktinformation till registeransvarig och dataskyddsansvarig 

Det här meddelandet innehåller information om hur VOLVO behandlar dina personuppgifter. VOLVO 
ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddsförordningar och 
regelverk.  

Kontakta VOLVOs dataskyddsansvariga via e-postadressen DPO_Office@volvo.com om du har 
frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även kontakta den dataskyddsansvariga via 
post eller telefon på AB Volvo, Att: Dataskyddskontoret, avd. AA14100, VLH, 405 08 Göteborg eller 
031-66 00 00  

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar VOLVO? 

VOLVO behandlar samtliga eller vissa av följande kategorier av personuppgifter.  

- Individuella uppgifter som namn, födelsedatum, kön, nationalitet, önskat språk, foto 

- Kontaktuppgifter som hemadress, e-postadress, telefonnummer 

- Hälsouppgifter som resultat av hälsoundersökningar, resultat av drogtester (om tillämpligt) 

- Kompetensuppgifter som CV, utbildning och utbildningsaktiviteter 

Vi är medvetna om att hälsouppgifter, i tillämpliga fall, betraktas som specialkategoriuppgifter enligt 
gällande dataskyddsförordning och ska hanteras med särskilt stor försiktighet. 

Laglig grund och syfte med behandling 

VOLVO behandlar personuppgifter om dig 1) i administrativa syften, till exempel för att administrera 
och utvärdera din ansökan och kunna upprätta och administrera ditt användarkonto, och 2) i 
rekryteringssyfte, där syftet är att hitta rätt sökande till den lediga tjänsten. Den lagliga grunden till 
behandling av personuppgifter i syfte 1 och 2 ovan är att VOLVO har ett legitimt intresse av att ha ett 
strukturerat system för att administrera sökande till en tjänst och bedriva en rekryteringsverksamhet 
som säkerställer och bibehåller en kompetent medarbetarstab inom Volvokoncernen.  

När VOLVOs legitima intressen ovan har vägts mot dina intressen och dina grundläggande rättigheter 
och friheter, har vi tagit hänsyn till att en rekryteringsprocess alltid inbegriper behandling av 
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personuppgifter, och att sökande förstår och godtar detta när de skickar in en jobbansökan till VOLVO. 
VOLVO skulle inte ha möjlighet att tillgodose sina legitima intressen ovan utan att behandla 
personuppgifter om den sökande. VOLVO behandlar personuppgifter med vederbörlig respekt och 
enligt VOLVOs policyer för datalagring och åtkomsträttigheter.  VOLVO behandlar inga andra uppgifter 
än dem som krävs till rekryteringsprocessen och personuppgifterna används inte i nya syften i 
framtiden, såvida du inte samtycker till det. Därför anser VOLVO att dess behandling av 
personuppgifter om dig är förenlig med det intresse du har visat för att bli anställd inom VOLVO, och 
att VOLVOs behandling av personuppgifter om dig inte utgör något intrång i dina rättigheter eller 
friheter.  

I undantagsfall och endast då inget annat laga skäl kan åberopas kan VOLVO komma att be om ditt 
samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om samtycke används kan du när som helst dra 
tillbaka detta samtycke. Det påverkar dock inte vår lagliga rätt att behandla dina uppgifter utifrån det 
samtycke du tidigare har gett. Kontakta VOLVOs dataskyddsansvariga med hjälp av 
kontaktuppgifterna ovan om du vill dra tillbaka ditt samtycke. 

Varifrån samlar VOLVO in dina personuppgifter? 

VOLVO samlar främst in dina personuppgifter från dig, eller från andra utomstående parter till vilka du 
har hänvisat oss för att vi ska få personuppgifterna. Vissa personuppgifter kan också genereras 
automatiskt från VOLVOs IT-system, till exempel interna referens-ID.  

Vad händer om du inte lämnar ut några personuppgifter till VOLVO? 

Personuppgifter är ett krav och nödvändiga för att vi ska kunna behandla din ansökan. VOLVO kan 
inte ta ställning till din ansökan om du inte lämnar ut nödvändiga personuppgifter. 

Hur delar VOLVO dina personuppgifter? Sprids uppgifterna utanför EU/EEA? 

VOLVO delar inte dina personuppgifter med någon utanför Volvokoncernen, såvida detta inte krävs 
enligt gällande lagar och bestämmelser. VOLVO kan dock, om det är nödvändigt för att uppfylla syftet 
med behandlingen av personuppgifter, även dela dina personuppgifter med andra bolag i 
Volvokoncernen, inklusive bolag utanför EU eller EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). 
VOLVO kan även, om det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av personuppgifter, 
dela dina personuppgifter med utomstående leverantörer, inklusive leverantörer utanför EU/EES.  

VOLVO ser till att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att ge dina personuppgifter ett fullgott skydd 
enligt tillämpliga dataskyddsförordningar. Detta kan till exempel omfatta användning av företagsinterna 
eller externa dataskyddsavtal baserade på EU-godkända standardavtalsvillkor eller Privacy Shield-
överenskommelsen mellan EU och USA eller andra sådana mekanismer som från tid till annan har 
erkänts eller godkänts av berörda myndigheter. Kontakta VOLVOs dataskyddsansvariga om du har 
frågor om överföringen. 

Hur länge sparar VOLVO dina personuppgifter? 

Tills rekryteringsprocessen är avslutad, och två (2) år efter det (eller längre beroende på tillämplig 
anställningslagstiftning) i händelse av en eventuell tvist (t.ex. rörande diskriminering). Om samtycke 
har getts till lagring av personuppgifter för framtida rekryteringsbehov lagras uppgifterna tills en 
framtida rekrytering av den sökande inte längre är relevant och/eller ett sådant samtycke har dragits 
tillbaka. 
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Dina dataskyddsrättigheter 

Du har rätt att begära att VOLVO tillhandahåller information om dina personuppgifter som VOLVO har 
behandlat och att få tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga 
personuppgifter ändras eller att dina personuppgifter raderas. Du har dessutom rätt att begära att 
behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att VOLVO begränsar 
behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Du har även rätt att motsätta dig 
behandling baserad på ett legitimt intresse eller behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du har 
även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) 
om VOLVOs behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke eller uppfyllande av avtal och 
är automatiserad.  

Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående VOLVOs behandling av dina 
personuppgifter till en tillsynsmyndighet. Kontakta VOLVOs dataskyddsansvariga för mer information 
om dessa rättigheter och hur du åberopar dem. 


