Behandling af
personoplysninger
Når du sender din ansøgning via e-mail til os, giver du dit samtykke til, at PayEx
behandler dine personoplysninger i rekrutteringsøjemed.
PayEx Sverige AB og/eller et andet selskab inden for PayEx-koncernen, hvor du har søgt arbejde,
er dataansvarlig for de oplysninger, du udleverer, når du søger et opslået job, eller tilkendegiver
din interesse for stillinger hos et af PayEx-koncernens selskaber. Oplysningerne bliver registreret i
en rekrutteringsdatabase.

Kontaktoplysninger til PayEx:
Postadresse: S:t Hansplan 1, SE-621 88 Visby
E-mail: info@payex.com
Telefonnummer: +46 (0)8 20 24 00
Personoplysninger som PayEx behandler
Fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, CV, personligt brev og brugernavn.
Formål med behandlingen
PayEx behandler og opbevarer oplysningerne for at kunne identificere dig og se dine
kvalifikationer. Dine oplysninger sammenlignes med det behov, PayEx har for nyansættelser. Har
du søgt en bestemt stilling, bliver dine oplysninger i første omgang matchet med de krav, PayEx
har fastlagt for den pågældende stilling. PayEx kan også bruge dine oplysninger for at se, om du
er egnet til en anden stilling, og kan så kontakte dig for at høre, om du er interesseret i denne.
Videregivelse af personoplysninger
Oplysningerne i databasen bliver videregivet til den medarbejder i PayEx, der arbejder med
rekruttering af nye medarbejdere og til fagforeningsrepræsentanten. PayEx’ medarbejdere har
tavshedspligt, og dine oplysninger bliver ikke videregivet til andre.
Lagring og korrektion
PayEx opbevarer dine oplysninger i 24 måneder, efter du har indsendt oplysningerne. Hvis du
bliver ansat, bliver oplysningerne opbevaret længere. Du kan selv slette eller ændre oplysninger,
som du har videregivet elektronisk.
Dine rettigheder
Du har altid ret til at anmode om et registerudtræk for at få indsigt i, hvilke personoplysninger,
PayEx har registreret om dig. På samme adresse kan du meddele, om du ønsker, at PayEx skal
rette urigtige oplysninger, alternativt slette oplysninger.

PayEx har udpeget en Databeskyttelsesrådgiver, som du nemmest kontakter på dpo@payex.com.
Adresse: PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, SE-621 88 Visby.
Du har også altid ret til at henvende dig til Datainspektionen (Sverige) [Datatilsynet], hvis du har
klager over håndteringen af personoplysninger.
Se på www.payex.se/dataskydd for flere informationer om, hvordan PayEx behandler dine
personoplysninger.

