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Nordh Consulting i Sverige AB hanterar och använder de personuppgifter och den information som 
du frivilligt lämnar vid registrering samt genom vidare kontakt med oss som hjälpmedel i våra 
rekryterings- och utvecklingsprocesser. Personuppgifter kan komma att delas med kunder till Nordh 
Consulting AB för att din ansökan eller personuppgifter ska kunna behandlas i samband med en 
rekryterings- eller utvecklingsinsats. 
 
Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter sk tredje part om det krävs enligt lag, 
föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller pågående juridisk process. 
 
De personuppgifter som behandlas i vår organisation och i våra system är namn, telefonnummer, e-
postadress, postadress, födelsedata, information från sociala medier samt data som enskilt eller 
tillsammans kan utgöra en personuppgift. Detta kan gälla t.ex testresultat, bilder på dig själv som 
du bifogat din ansökan eller medverkar till vid utvecklingsinsatser, kompetenser och tidigare 
erfarenheter som du registrerat i vårt rekryteringssystem, eller andra uppgifter som du valt att delge 
oss genom uppladdade dokument.  
 
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig 
samt få dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post till 
info@nordhconsulting.se önskar du få fler utdrag ur vårt register per år då tar vi ut en administrativ 
avgift på 495kr per tillfälle. 

 

Säkerhet och informationsskydd 
Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att Användares 
personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas 
för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna 
Integritetspolicy. Det är viktigt att Användare också tar ansvar för att säkerställa att dennes 
uppgifter skyddas.  
 
 
Insamling av information 
Nordh Consulting AB behandlar dina personuppgifter för att administrera rekryteringsuppdrag 
och/eller utvecklingsinsatser, för att hantera den löpande kommunikationen med dig i ett pågående 
rekryteringsuppdrag eller vid utvecklingsinsats, samt för att kunna ge dig som potentiell kandidat 
erbjudande om olika nya möjligheter om tjänster du kan söka eller möjligheter att arbeta som 
interimskonsult. Detta kan ske via telefonkontakt, e-post eller andra digitala och sociala kanaler 
såsom facebook/instagram och linkedin. Personuppgifter avsedd för rekrytering sparas i 24 
månader efter registrering eller uppdatering av dina handlingar hos oss, för att finnas tillgängliga så 
att vi kan kontakta dig i samband med rekryteringsprocesser där du kan ha intresse av att delta 
som kandidat.  
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Cookies 
Vi använde cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande 
besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och 
målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas  inte till personligt 
identifierbar information på vår webbplats.  I syfte att säkerställa, underhålla och förbättra vår 
tjänst kan vi inhämta information t.ex  statistik om hur ofta våra tjänster används.  
 
Ändringar 
Nordh Consulting AB har rätt att när som helst gära ändringar eller tillägg till integritetspolicyn. En 
ny version anses vara kommunicerad via e-postmeddelande eller via vårt rekryteringssystem. 
 
Kontakt 
För frågor, ytterligare information om Nordh Consulting AB hantering av personuppgifter eller för att 
kontakta oss i andra frågor, maila till info@nordhconsulting.se. 
 
 


