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INTEGRITETSMEDDELANDE — PLATSSÖKANDE 

SYFTE OCH OMFATTNING 
För Pyrotek är det viktigt att skydda dina personuppgifter.  Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de 
personuppgifter som vi samlar in om dig är adekvata, relevanta och inte mer omfattande än vad som är nödvändigt, 
samt att de behandlas för begränsade ändamål i samband med din anställning, kontraktering eller utförande av 
arbete för Pyrotek. 

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Pyrotek och dess dotterbolag samlar in och använder personuppgifter 
om dig som platssökande hos Pyrotek. Om du blir anställd hos oss eller arbetar för oss under andra former kommer 
du att få ytterligare integritetsinformation från oss. Detta integritetsmeddelande beskriver även dina rättigheter 
gällande de personuppgifter som vi sparar om dig, däribland hur du kan begära tillgång till dina personuppgifter, 
rätta dem och begära att de tas bort.  Pyrotek Incorporated, med adressen 705 West 1st Avenue, Spokane, WA 99201 
USA är personuppgiftsansvarig.  Du kan skriva till oss på denna adress eller kontakta oss via e-post på 
dataprotection@pyrotek.com.     

I detta integritetsmeddelande avses med personuppgifter all slags information om en identifierbar fysisk person.  
Detta omfattar inte anonyma eller avidentifierade uppgifter som associeras med en viss person.   

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER  
Vi samlar in personuppgifter om platssökande i samband med rekrytering, ansökan och anställningsförfarande.  
Denna information samlar vi in direkt från kandidaten, eller ibland från en arbetsförmedling eller leverantör av 
bakgrundskontroll.  Vi kan samla in ytterligare information från tredjeparter, däribland tidigare arbetsgivare, andra 
referenspersoner, kreditupplysningsföretag eller bemanningsföretag.  Vi kan även utföra offentliga sökningar i bland 
annat sociala medier, om så framstår som lämpligt.    

För att driva vår verksamhet och fullgöra våra skyldigheter som arbetsgivare och företag kan vi samla in, spara och 
använda följande typer av personuppgifter om dig: 

1. kontaktuppgifter såsom namn, titel, adresser, telefonnummer och personliga e-postadresser 
2. födelsedatum 
3. kön 
4. civilstånd och beroendeförhållanden 
5. statligt utfärdade identifieringsnummer såsom personnummer eller andra socialförsäkringsnummer, 

körkortsnummer eller annat id-kortnummer 
6. rekryteringsinformation (däribland kopior av arbetstillstånd, referenser och annan information som ingår i 

ett CV eller personligt brev, eller som en del av ansökningsprocessen). 

Vi kan även samla in, spara och använda följande typer personuppgifter av särskilt känslig natur: 

1. ras eller etnicitet, religionstillhörighet, sexuell orientering och politisk uppfattning 
2. medlemskap i fackförbund 
3. hälsoinformation, däribland hälsotillstånd och patientjournaler 
4. information som rör brott och fällande domar avseende brott eller förseelser, där så är relevant och lagligt. 
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ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER  
Vi kommer att behandla dina personuppgifter i sådana fall där gällande lag eller avtalsbestämmelser (däribland steg 
som vidtas innan ett avtal undertecknas) tillåter eller kräver att vi gör detta, däribland: 

1. då behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra skyldigheter i samband med en eventuell 
framtida anställning 

2. då vi behöver uppfylla en rättslig skyldighet 
3. för att vår dokumentation ska hållas riktig och uppdaterad. 

Vi kan behandla dina personuppgifter för följande lagenliga affärsändamål som giltiga för oss eller en tredjepart, och 
för att uppfylla vårt anställningsavtal med dig: 

1. för att fatta beslut om att rekrytera eller anställa dig 
2. för att kontrollera att du har laglig rätt/är kvalificerad att jobba åt oss 
3. i personaladministrativa syften (däribland avlöningslista, skatter och förmåner) 
4. i samband med företagsadministration och planering 
5. för att bedöma kvalifikationer för ett visst jobb eller en viss uppgift 
6. för att efterleva krav från rättsinstanser och tillsynsmyndigheter gällande redovisning av information, 

däribland dina personuppgifter, för att fastställa eller skydda vår eller tredjeparts lagliga rätt 
7. för att följa gällande lag 
8. för att hantera rättstvister som involverar dig eller andra anställda  
9. för att förhindra bedrägeri 
10. för att utföra dataanalys som hjälper oss att förstå personalomsättning och personalbortfall bättre 
11. för övervakning av lika möjligheter till anställning. 

Vi kommer att använda dina personuppgifter enbart för de ändamål som de samlades in för, eller för andra 
jämförbara ändamål.  Om vi behöver använda dina personuppgifter för något annat ändamål kommer vi att meddela 
dig och förklara vår rättsliga grund för detta.   

INFORMATION OM DELNING OCH ÖVERFÖRING 
Vi kommer att visa dina personuppgifter för tredjepart enbart då lagen kräver detta, eller för våra anställda, andra 
Pyrotek-enheter, entreprenörer, utsedda ombud eller externa tjänsteleverantörer som behöver sådan information 
för att kunna hjälpa oss att administrera anställningsförhållandet med dig, eller för våra legitima intressen som 
beskrivs ovan.  Externa tjänsteleverantörer kan bland andra vara företag som sköter löneutbetalningar, 
administrerar förmåner eller tillhandahåller datalagring eller hosting.  Även våra affärsrådgivare samt finansiella-, 
juridiska- och revisionsrådgivare kan omfattas.  När vi delar dina personuppgifter på detta sätt vidtar vi lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att våra tjänsteleverantörer förvarar dina personuppgifter på ett säkert sätt.     

Dina personuppgifter kan överföras till ett annat land än landet där de lämnades eller samlades in, samt lagras och 
behandlas där.  Oavsett om dina personuppgifter överförs till ett land utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) eller till ett land som annars inte anses ha en adekvat dataskyddslagstiftning (till exempel 
USA) tillämpar vi Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915)(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087), EU:s och USA:s Privacy Shield-överenskommelse för överföringar till 
USA samt överföringsavtal mellan företag, såvida ingen annan rättslig mekanism tillämpas, exempelvis överföringar 
till Privacy Shield-certifierade organisationer.    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915
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INFORMATIONSSÄKERHET OCH INFORMATIONSLAGRING 
Vi har vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifter.  Vi har infört rutiner för att kunna hantera alla typer av 
misstänkta datasäkerhetsöverträdelser, och vi kommer att meddela dig och den eventuella regleraren om alla 
misstänkta överträdelser då lagen kräver detta.   

Vi kommer att spara dina personuppgifter i enlighet med vår policy för datalagring och radering.   

DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE PERSONUPPGIFTER 
Vi ber dig att meddela oss om någon av de personuppgifter som vi har sparat om dig ändras, så att vi kan korrigera 
och uppdatera informationen i våra system.  Med hänsyn till relevanta villkor i gällande datasäkerhetslagar kan du 
ha rätt att begära att få tillgång till, rätta och radera de personuppgifter som vi har sparat om dig, eller att invända 
mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa förhållanden.  Du kan även ha rätt att begära att vi överför 
dina personuppgifter till en annan part, i den mån detta tillåts av tillämpliga datasäkerhetslagar.  Om du vill granska, 
bekräfta eller rätta dina personuppgifter eller begära att de raderas, eller om du vill invända mot behandlingen av 
dina personuppgifter eller begära att de överförs till en annan part, ber vi dig att kontakta oss på 
dataprotection@pyrotek.com.  

I enlighet med tillämplig lag kan vi behöva begränsa vårt utlämnande av dina personuppgifter, eller behålla dina 
personuppgifter och fortsätta behandla dem.  Av dessa rättsliga skäl har vi eventuellt ingen möjlighet att tillmötesgå 
dina förfrågningar helt och hållet, och kommer i så fall att diskutera dessa rättsliga grunder med dig vid den relevanta 
tidpunkten. 

Under vissa omständigheter där du kan ha lämnat ditt samtycke till insamling, behandling och överföring av dina 
personuppgifter för ett visst ändamål, har du rätt att återkalla ditt samtycke till den specifika behandlingen.  För att 
återkalla ditt samtycke ber vi dig kontakta dataprotection@pyrotek.com.   

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.  Du kan invända mot behandlingen genom att 
kontakta oss direkt (kontaktinformationen hittar du i början av detta meddelande).  Du kan även invända mot 
behandlingen genom att kontakta tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Datainspektionen. Den brittiska 
motsvarigheten är Information Commissioner’s Office.   

ÄNDRINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE 
Vi kan då och då komma att ändra eller uppdatera detta integritetsmeddelande, och kommer då att ge dig tillgång 
till ett nytt integritetsmeddelande.  Då och då kan vi även informera dig om behandlingen av dina personuppgifter 
på annat sätt.   
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