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PRIVACY POLICY 

 

Denna privacy policy beskriver hur Unico Consulting AB (org.nr 556513-6917) Södra 

Hamngatan 19 - 411 14 Göteborg och samtliga i koncernen ingående bolag, UNICO Denmark 

ApS, (gemensamt ”Unico-Group”, ”vi”), behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår 

verksamhet.  

Med Personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en 

levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och 

för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. 

När du skickar in en ansökan om anställning, spontan eller specifik roll, via vår hemsida, mail 

eller andra kanaler behandlar vi dina personuppgifter i syfte med att utvärdera din ansökan. 

Detta omfattar även referens och bakgrundskontroller inom ramen för vår process gällande 

rekrytering. 

UNICO kommer att använda dina personuppgifter i syfte att: 

• Etablera kontakt och följa upp ansökningar och konsultuppdrag 

• Erbjuda dig relevanta uppdragserbjudande 

• Uppfylla de lagkrav som ställs på UNICO gentemot myndigheter 

Känsliga personuppgifter, t.ex. sånt som rör hälsa, etniskt ursprung eller sexuell läggning, ber 

vi dig att inte sända till oss. 

Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till tredje part för att kunna hitta lämpliga uppdrag 

till dig. Detta sker inte utan ditt samtycke. Till de som informationen lämnas till har UNICO-

Group upprättat sekretess- och personuppgiftsbiträdesavtal med.  

Det är viktigt med ditt samtycke och vi hanterar inga uppgifter utan detta. Det görs genom att 

du fyller i en samtyckes klausul när du skickar in uppgifter via vår hemsida, via mail och post 

vid en eventuell intervju.  

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre behandla dina 

personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra 

skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke medför att vi eventuellt 

inte kan fullgöra de uppdrag eller skyldigheter vi har i förhållande till dig. 

Dina personuppgifter kommer att sparas under rekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds tjänst 

hos oss eller om du skickar in en spontan ansökan kommer informationen sparas i 12 månader. 

 

 


