
 

Meddelande om onlinesekretess från 
Allegis Group  
Datum för ikraftträdande: 13 december 2019  

Allegis Group och dess koncernföretag, inklusive dem som anges här klicka här, (benämns 
gemensamt ”Allegis Group” eller ”vi”) arbetar för att skydda din integritet. I det här meddelandet 
om onlinesekretess (”meddelandet”) beskriver vi vilken information om dig vi kan samla in, 
använda, dela eller lagra, samt de val och rättigheter som är tillgängliga för dig. Om du har 
några frågor om det här meddelandet kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter 
som anges nedan under Kontakta oss.  

Vi deltar i ramverket Privacy Shield i EU och USA och ramverket Privacy Shield i Schweiz och 
USA under tillsyn av USA:s handelsdepartement avseende insamling, användning och lagring 
av personuppgifter som överförs från det europeiska ekonomiska samarbetsområdets (”EES”) 
medlemsländer, Storbritannien och Schweiz till USA. Du kan läsa mer om våra insatser inom 
Privacy Shield nedan, klicka här.  

Vad innehåller meddelandet? 
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Innehållsförteckning 
Vad innehåller meddelandet? .......................................................................................... 1 

Information om Allegis Group .......................................................................................... 2 

Meddelandets giltighet .................................................................................................... 3 

Insamling och användning av personuppgifter ................................................................ 4 

De kategorier av personer vars personuppgifter vi behandlar inbegriper: .................... 4 

De sätt vi samlar in information på inbegriper: ............................................................. 4 

De typer av personuppgifter vi samlar in inbegriper: .................................................... 6 

Känsliga personuppgifter............................................................................................. 9 

Underlåtenhet att tillhandahålla begärd information..................................................... 9 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter ........................................................ 9 

Delning av dina personuppgifter .................................................................................... 10 

Delning av dina personuppgifter inom Allegis ............................................................ 11 

Dina sekretessrättigheter och val .................................................................................. 11 

Europeiska sekretessrättigheter ................................................................................ 12 

Konsumenträttigheter i Kalifornien ............................................................................ 12 

Andra jurisdiktioner ................................................................................................... 13 

Så här utnyttjar du dina sekretessrättigheter ............................................................. 13 

Dina val: .................................................................................................................... 13 

https://www.allegisgroup.com/en/privacy-policy/allegis-group-companies
https://www.allegisgroup.com/en/privacy-policy/allegis-group-companies


 

Shine the Light-lagen .................................................................................................... 14 

Cookies och onlinespårning .......................................................................................... 14 

Säkerhet för dina personuppgifter ................................................................................. 14 

Datalagring .................................................................................................................... 14 

Internationella dataöverföringar ..................................................................................... 15 

EU – USA och Schweiz – USA: Privacy Shield-nätverket .......................................... 15 

Barns sekretess ............................................................................................................ 16 

Länkar till andra webbplatser och offentliga forum ......................................................... 16 

Kontakta oss ................................................................................................................. 17 

Dataskyddsansvarig tjänsteman................................................................................ 17 

Ändringar av detta meddelande .................................................................................... 17 

Information om Allegis Group  

Allegis Group bildar partnerskap med organisationer runtom i världen för att optimera arbetet 
med att attrahera och behålla duktiga anställda. Vi arbetar med klienter för att hjälpa dem uppnå 
sina rekryteringsstrategier och affärsmål, och vi hjälper potentiella kandidater att uppnå sina 
karriärmässiga ambitioner.  

Våra tjänster inbegriper följande:  

Bemanning och rekrytering  

Lösningar med projektanställning, 
provanställning eller direktanställning som 

säkerställer de bästa kandidaterna för varje 
affärsbehov. 

Sökning  

Tjänster för sökning och chefstillsättning 
säkerställer att du hittar de bästa 

kandidaterna för att driva din 
verksamhet framåt. 

Rekryteringsrådgivning  

Insikter och råd om bästa sättet att attrahera 
och behålla en högpresterande arbetsstyrka. 

Karriärbefrämjande utbildning online för 
lovande kandidater för att överbrygga 
kunskapsbrister inför tänkta uppdrag. 

Övervakad leverans  

Övervakade, projektbaserade och 
utlokaliserade leveranstjänster inom IT, 

teknik, medicin samt sälj- och 
marknadsföringskampanjer genererar 
mätbara resultat för din verksamhet. 



 

Hantering av arbetsstyrka  

Permanenta och tillfälliga 
personalhanteringslösningar, inklusive 

outsourcing av rekryteringsprocesser eller 
RPO (Recruitment Process Outsourcing), 

hanterad tjänstleverans eller MSP (Managed 
Service Provider), samt implementering av 
system för leverantörshantering eller VMS 

(Vendor Management System) som 
optimerar dina strategier för hantering av 

humankapital. 

Transformering  

Praktiska tekniklösningar, strategisk 
planering och implementering så att företag 
kan förnya sig och utnyttja en ny värld av 

möjligheter. 

Läs mer om de specifika tjänsterna för vart och ett av våra varumärken på 
https://www.allegisgroup.com/en/brands  

Meddelandets giltighet  

”Personuppgifter” består av information som direkt eller indirekt kan identifiera dig. Det här 
meddelandet handlar om hur vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter:  

 via vår(a) webbplats(er) samt relaterade program och relaterat innehåll som länkar eller 
hänvisar till det här meddelandet (inklusive Allegis Groups webbplatser som anges här: 
Allegis Groups webbplatser) och Allegis dator- och mobilprogram (”appar”) samt innehåll 
som gjorts tillgängligt för dig) (benämns gemensamt ”sidor”)  

 i samband med något av våra evenemang eller någon av våra aktiviteter inom 
försäljning, marknadsföring, annonsering och rekrytering, eller då vi levererar andra 
Allegis Group-tjänster till dig (benämns gemensamt tillsammans med webbplatserna 
”Allegis-tjänster”)  

 när vi tar emot tjänster från dig.  

I vissa fall kan vi tillhandahålla ytterligare meddelanden om datasekretess som är specifika 
för vissa produkter, rutiner eller regioner. Dessa villkor ska läsas i samband med det här 
meddelandet. Det här meddelandet gäller inte rutiner hos externa parter som Allegis Group 
inte äger eller kontrollerar.  

Tillbaka till början  

https://www.allegisgroup.com/en/brands
https://www.allegisgroup.com/en/brands
https://www.allegisgroup.com/en/privacy-policy/allegis-group-websites
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Insamling och användning av personuppgifter  

De kategorier av personer vars personuppgifter vi behandlar inbegriper:  

 Besökare: personer som besöker eller använder våra webbplatser och andra Allegis 
Group-tjänster så att vi kan tillhandahålla de webbplatser eller Allegis Group-tjänster 
som efterfrågas  

 Arbetssökande: personer som söker anställning hos Allegis Group för att tillsätta 
våra interna tjänster, eller som en del av våra personal- och rekryteringstjänster, 
eller med Allegis Groups kunder via våra tjänster inom sökning, Hantering av 
arbetsstyrka eller rekryteringsrådgivning (i samtliga fall oavsett om sådana 
ansökningar görs online eller offline)  

 Kunder, leverantörer, tjänstleverantörer och andra leverantörer: anställda, 
representanter och/eller ombud för våra kunder, tjänstleverantörer och andra 
leverantörer eller personer som vi har en affärsrelation till och/eller hanterar för 
våra kunders räkning  

 Bedömare och andra som ger råd om arbetssökandes lämplighet: Om du lämnar 
personuppgifter som gäller andra personer till oss eller till våra tjänstleverantörer 
i samband med Allegis-tjänsterna, bekräftar du att du har befogenhet att göra detta 
och att vi har rätt att använda informationen enligt det här meddelandet.  

Tillbaka till början  

De sätt vi samlar in information på inbegriper:  

• Information som lämnas direkt: Allegis Group samlar in personuppgifter som personer 
lämnar till oss via våra tjänster, exempelvis genom att fylla i ett onlineformulär eller 
skapa ett konto på våra webbplatser. När vi samlar in information om dig meddelar 
vi i förväg huruvida personuppgifterna kan lämnas in frivilligt, samt följderna om 
informationen inte lämnas.  

• Information som vi samlar in automatiskt: Allegis Group och våra tjänstleverantörer 
kan automatiskt samla in viss teknisk information från besökare på våra webbplatser och 
användare av våra appar via, exempelvis, vår användning av cookies som placeras på 
din enhet.  



 

• Information som vi samlar in från andra källor eller externa parter: Vi kan ta emot 
eller hämta information om våra besökare, arbetssökande, kunder och tjänstleverantörer 
från externa partner (exempelvis leverantörer av bakgrundskontroll och professionella 
databaser) eller en arbetssökandes, kunds eller leverantörs externa referens. Dessutom 
samlar vi in information från våra onlineforum, bloggar och anslagstavlor i sociala medier 
när du väljer att interagera med dem. Vi samlar även in personuppgifter som du lämnar 
i dina offentliga profiler i sociala nätverk och andra offentliga platser, inklusive 
exempelvis Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram eller andra företags webbplatser 
och/eller jobbanslagstavlor.  

Tillbaka till början  

  



 

De typer av personuppgifter vi samlar in inbegriper:  

Kategori av 
personuppgift 

Typer av personuppgifter Affärsändamål 

Identifierare 

Identifierande 
information: inbegriper 

namn, användarnamn och 
lösenord, medborgarstatus 
och myndighetsutfärdad ID-

handling 

 För att skapa, hantera och administrera 
Allegis Group-tjänsterna samt för intern 
verksamhet.  

 För att tillhandahålla information om varor 
och tjänster som du har begärt.  

 För att matcha arbetssökande mot 
befattningar.  

 För att matcha befattningar mot 
arbetssökande.  

 För att uppfylla våra juridiska åligganden 
när vi agerar som arbetsgivare och 
potentiell arbetsgivare.  

 För att ta kontakt i en nödsituation.  



 

Kontaktinformation: 
inbegriper e-postadress, 

telefonnummer, postadress 
och kontaktinformation för 
referenser, samt kontakter 

i en nödsituation 

 För att hjälpa dig söka till och registrera 
dig på karriärrelaterade utbildningar.  

 För att meddela dig om ändringar av våra 
webbplatser eller andra Allegis Group-
tjänster.  

 För att skräddarsy och leverera innehåll 
om våra tjänster till dig.  

 För att skicka e-post, sms och annan 
säljrelaterad information om Allegis Group 
till dig via marknadsföring, annonsering 
och kampanjer – exempelvis nyhetsbrev, 
enkäter, intressanta artiklar, 
pressmeddelanden samt information om 
jobbmässor och andra evenemang – enligt 
dina reklaminställningar.  

 För att följa tillämpliga lagar och statliga 
bestämmelser.  

 För att skapa anonymiserad och 
aggregerad statistik.  

 För att hantera tvister och vidta rättsliga 
åtgärder eller konsultera andra 
kvalificerade rådgivare.  

Yrkesmässig, 
anställningsrelaterad 

och 
utbildningsrelaterad 

Yrkesmässig information: 
inbegriper cv, 

anställningshistorik, 
utbildningshistorik, 

certifieringar, 
språkkunskaper, 

utmärkelser, information 
om säkerhetsklassning, 
arbetstillstånd och andra 

arbetsrelaterade färdigheter 

 Samma som ovan.  

Information om 
önskemål: 

inbegriper karriärintressen, 
önskad ersättning, önskad 

arbetsplats, hobbies, 
intressen och förmåner 

Ljudbaserad, 
bildbaserad eller 

liknande information 

Ljudbaserad, bildbaserad 
eller liknande information: 
inbegriper videointervjuer, 
inspelade telefonsamtal 

och film som har spelats in 
med våra säkerhetssystem 

 Samma som ovan.  



 

Slutsatser 
Information om slutsatser: 
inbegriper bedömningar av 

inställning och förmåga 

 Samma som ovan.  

 För att kombinera information i den här 
tabellen och skapa holistiska profiler av 
våra kunder och anställda, och skräddarsy 
våra tjänster efter varje kunds och 
anställds önskemål och vanor.  

Kommersiell 
information 

Transaktionsinformation: 
inbegriper inköp, 

försäljning, transaktioner, 
skatter och köpvanor 

 Samma som ovan.  

 För att förbättra eller modifiera våra 
tjänster och webbplatser för våra kunder.  

 För att identifiera trender gällande 
användning och inköp.  

 För att upprätthålla 
marknadsmedvetenhet. 

Kännetecken hos 
skyddade klasser 

Demografisk information: 
inbegriper nationellt eller 

etniskt ursprung, kön samt 
eventuellt funktionshinder 

och veteranstatus 

 För att hantera tvister och vidta rättsliga 
åtgärder eller konsultera andra 
kvalificerade rådgivare.  

 Där vi är ålagda eller har tillåtelse 
att göra så enligt lagstiftning om 
övervakning av lika villkor eller projekt 
mot diskriminering.  

Internet eller 
annan elektronisk 
nätverksaktivitet 
och geografisk 
positionering 

Datorenhet 
Information: inbegriper IP-
adress, typ och version av 

webbläsare, inställd 
tidszon, typer och versioner 

av insticksprogram 
i webbläsaren, 

operativsystem och 
plattformar 

 För att skydda Allegis Group-tjänsterna.  

 För att genomföra dataanalys, 
granskningar, övervakning och 
förebyggande av bedrägerier, och utveckla 
nya produkter, tjänster och erbjudanden 
som ska förbättra eller ändra våra 
webbplatser. Mer information om vad vi 
samlar in finns i avsnittet Cookies och 
onlinespårning i det här meddelandet.  

 För att tillhandahålla och administrera 
Allegis Group-tjänsterna och för intern 
verksamhet (exempelvis granskning, 
felsökning, dataanalys, statistik- och 
enkätändamål).  

 För att garantera säkerhet i nätverk och 
infrastruktur.  

Beteendeinformation: 
inbegriper hur länge besök 

på vissa sidor varar och 
resultat från enkäter 

Tillbaka till början  



 

Känsliga personuppgifter  

Du kan bli ombedd att ange personuppgifter som uppfattas som känsliga i vissa länder. 
Känsliga personuppgifter inbegriper exempelvis myndighetsutfärdade identifikationsnummer 
(exempelvis nationella försäkringsnummer), information med anknytning till en persons etniska 
ursprung, politiska åsikter eller religiösa eller filosofiska åskådning, fysiska eller mentala hälsa 
eller tillstånd, sexuella läggning, fackligt medlemskap, genetiska data och eventuella relaterade 
rättsliga åtgärder. Allegis Group behandlar sådana personuppgifter enligt tillämpliga lagar om 
dataskydd.  

Tillbaka till början  

Underlåtenhet att tillhandahålla begärd information  

Vi kommer emellanåt att begära information av dig för att tillhandahålla våra tjänster. Om du inte 
lämnar den information vi identifierar som nödvändig kanske vi inte kan tillhandahålla de här 
tjänsterna på ett korrekt sätt.  

Tillbaka till början  

Rättslig grund för behandling av personuppgifter  

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter gällande personer från det europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet beror på typen av personuppgifter och i vilket syfte vi samlar in 
dem. I normala fall samlar vi dock bara in personuppgifter om dig när:  

 Vi behöver personuppgiften för att fullgöra ett kontrakt med dig  

 behandlingen ligger i vårt legitima intresse och åsidosätts inte av dina rättigheter  

 vi har ditt medgivande att göra detta  

 det föreligger en juridisk skyldighet att samla in personuppgifter om dig.  

Om vi ber dig tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett juridiskt krav eller fullgöra ett 
kontrakt med dig, gör vi detta klart vid den aktuella tidpunkten och informerar dig om huruvida 
tillhandahållandet av personuppgifter är obligatoriskt eller frivilligt (samt eventuella följder om du 
inte lämnar personuppgifterna).  

Om vi samlar in och använder dina personuppgifter med hänvisning till våra legitima intressen 
(eller sådana intressen hos en extern part), så handlar detta intresse i normala fall om att driva 
vår plattform och kommunicera med dig när det krävs för att tillhandahålla våra tjänster och får 
vårt legitima kommersiella intresse – exempelvis när vi besvarar dina frågor, förbättrar våra 
tjänster, bedriver marknadsföring, eller i syfte att upptäcka eller förhindra olagliga aktiviteter. 
Vi kan ha andra legitima intressen och om det är lämpligt informerar vi dig vid den aktuella 
tidpunkten om vilka dessa legitima intressen är.  



 

Du kan välja att lämna dina personuppgifter till Allegis Group för en viss anställning som du 
sedan inte får. I en sådan situation, eftersom du har angett att du är intresserad av möjligheter 
utanför din nuvarande roll, kan Allegis behålla dina personuppgifter för att erbjuda dig andra 
anställningar där din erfarenhet kan komma till pass. Om du är obekväm med att Allegis Group 
behåller denna information i detta syfte kan du diskutera saken med din kontaktperson på 
Allegis Group.  

Om du vill ha mer information om våra legitima intressen och hur de tillämpas på dina 
personuppgifter kan du ”Kontakta oss”.  

Tillbaka till början  

Delning av dina personuppgifter  

Allegis Group säljer inte dina personuppgifter. Allegis Group kan samla in och lämna ut 
personuppgifter om dig under följande omständigheter:  

 Potentiella arbetsgivare eller potentiella kunder – Vi kan dela dina personuppgifter 
på din uppmaning om du söker jobb hos en kund i syfte att tillhandahålla tjänster 
(exempelvis bemannings- eller rekryteringstjänster, eller tjänster inom sökning, 
Hantering av arbetsstyrka eller rekryteringsrådgivning). Om du är anställd av en 
kund till Allegis Group via våra tjänster inom sökning, Hantering av arbetsstyrka 
eller rekryteringsrådgivning, så kommer Allegis Group-kunden att behandla dessa 
personuppgifter enligt sina egna bestämmelser och procedurer.  

 Efterlevnad av lagar, myndighetsbestämmelser och rättsväsendets krav – Vi kan 
lämna ut personuppgifter om vi är juridiskt ålagda att göra detta för att uppfylla eller 
efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser, instämningar, domstolsbeslut, juridiska 
processer eller krav från myndigheter, inklusive som svar till offentliga myndigheter för 
att uppfylla nationella krav gällande säkerhet eller rättsväsendet.  

 Leverantörer, konsulter och andra tjänstleverantörer – Vi använder leverantörer, 
konsulter och andra tjänstleverantörer för att hjälpa oss tillhandahålla Allegis-tjänsterna, 
och det kan bli nödvändigt för oss att ge åtkomst till dina personuppgifter (exempelvis 
IT-leverantörer som tillhandahåller support av våra system, leverantörer av 
bakgrundskontroller samt vid hantering av anläggningssäkerhet för videoövervakning 
och åtkomst med ID-bricka).  

 Affärsöverföringar och omorganisation av företag – Omständigheter kan uppstå 
som leder till att Allegis Group, av strategiska eller andra affärsmässiga skäl, beslutar att 
sälja, köpa, slå ihop eller på annat sätt omorganisera företag. En sådan transaktion kan 
inbegripa, enligt tillämplig lagstiftning, utlämnande av personuppgifter till presumtiva eller 
faktiska köpare, eller mottagande av sådana uppgifter från säljare. Det är praxis för 
Allegis Group att eftersträva lämpligt skydd för information vid den här typen av 
transaktioner.  



 

 Viktiga intressen och juridiska rättigheter – Vi kan samla in och eventuellt dela 
personuppgifter och annan ytterligare information som vi har tillgänglig för att undersöka, 
förhindra eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter, misstänkta bedrägerier, situationer 
som medför potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, överträdelser av Allegis 
Groups användningsvillkor, eller på annat sätt uppfylla lagens krav, inklusive, men inte 
begränsat till, uppfyllandet av kräv gällande nationell säkerhet eller rättsväsendet. Vi kan 
också lämna ut dina personuppgifter när vi väljer att säkerställa eller utnyttja våra 
juridiska rättigheter eller försvara oss mot juridiska fordringar.  

 Med ditt medgivande – Vi kan lämna ut dina personuppgifter i andra syften med ditt 
medgivande.  

Tillbaka till början  

Delning av dina personuppgifter inom Allegis  

Allegis Group kan lämna ut dina personuppgifter till ett närstående bolag inom Allegis Group för 
användning enligt detta sekretessmeddelande. Här ingår dotterbolag, närstående bolag och vårt 
slutliga holdingbolag.  

Detta delande av personuppgifter med Allegis Groups närstående bolag kan innebära att 
personuppgifter som samlas in på vissa Allegis Group-sidor kombineras med information som 
har samlats in oberoende på andra Allegis Group-sidor samt information som samlas in offline 
i en eller flera databaser som används av Allegis Group. Den här kombinerade informationen 
kommer alltså endast att användas i de syften som anges i detta meddelande.  

Tillbaka till början  

Dina sekretessrättigheter och val  

Vi respekterar din rätt att komma åt och kontrollera din information och vi följer tillämpliga lagar 
och bestämmelser om dataskydd. Vi behandlar dina rättighetsförfrågningar enligt tillämpliga 
lagar och bestämmelser om dataskydd. Dessa rättigheters tillgänglighet och de sätt på vilka 
du kan utnyttja dem beskrivs nedan.  

  



 

Europeiska sekretessrättigheter  

För personer som befinner sig i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), 
Storbritannien eller Schweiz inbegriper rättigheterna följande:  

 Åtkomst: Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter. Det innebär att du kan 
få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och viss annan information om dessa.  

 Rättelse: Du har rätt att begära korrigering av felaktigheter i dina personuppgifter.  

 Radering: Du har under vissa omständigheter rätt att begära radering av dina 
personuppgifter.  

 Begränsning: Du har rätt att be oss sluta behandla vissa av dina personuppgifter.  

 Dataportabilitet: Du kan begära att få ut information som du har gett oss i ett portabelt 
maskinläsbart format, eller att vissa personuppgifter överförs till en annan part.  

Du har rätt att lämna ett klagomål till en myndighet för dataskydd där du är bosatt, där vi är 
baserade, eller där ett påstått brott mot dataskyddslagstiftningen har ägt rum.  

Tillbaka till början  

Konsumenträttigheter i Kalifornien  

Om du är bosatt i Kalifornien har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter enligt CCPA 
(California Consumer Privacy Act). Du har följande rättigheter:  

 Rätt till information om insamling, försäljning eller utlämnande: Du har rätt att bli 
informerad om vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig, samt om de 
källor från vilka personuppgifterna har hämtats. Du har också rätt att bli informerad om 
i vilka affärsmässiga eller kommersiella syften vi använder, lämnar ut eller säljer dina 
personuppgifter, samt vilka kategorier av externa parter vi delar dem med.  

 Rätt till åtkomst och rätt att få ut en kopia av dina personuppgifter: Du har rätt att 
begära åtkomst till och en kopia av dina personuppgifter som vi har samlat in under de 
föregående tolv månaderna.  

 Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har 
samlat in från dig, med vissa undantag.  

 Rätt att välja bort försäljning av personuppgifter: Allegis Group säljer inte 
personuppgifter till externa parter.  

 Rätt att slippa diskriminering för utnyttjande av dessa rättigheter: Du har rätt att 
slippa diskriminering när du som konsument utnyttjar din rätt till sekretess: Vi kommer 
inte att neka dig varor och tjänster, debitera andra belopp eller leverera varor och 
tjänster av en annan kvalitet för att du utnyttjar dina rättigheter, om inte denna skillnad 
har en rimlig koppling till värdet på dina uppgifter.  



 

Tillbaka till början  

Andra jurisdiktioner  

Enligt lagstiftningen i vissa jurisdiktioner kan du ha rätt att begära information om de 
personuppgifter vi samlar in, begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar, korrigera ett 
fel eller utelämnande, radera personuppgifter eller stoppa eller begränsa fortsatt behandling. 
Allegis Group respekterar enskilda rättighetsförfrågningar enligt dessa lagar.  

Dessutom kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande, även om vi har samlat in och 
behandlat dina personuppgifter med ett sådant medgivande. Detta påverkar inte den behandling 
av dina personuppgifter som utförs innan du drar tillbaka medgivandet.  

Tillbaka till början  

Så här utnyttjar du dina sekretessrättigheter  

Om du vill utnyttja dina sekretessrättigheter fyller du i webbformuläret här.  

eller  

Ring +1 (844) 207-5571 för att framföra din begäran.  

Av hänsyn till din sekretess och säkerhet kan vi kan vidta åtgärder för att verifiera din identitet. 
Vi uppfyller alla tillämpliga juridiska krav gällande tidsfrister för att svara på din begäran. Om det 
är problem med webbformuläret eller telefonnumret kontaktar 
du datasubjectrequests@allegisgroup.com. 

Tillbaka till början  

Dina val:  

Marknadsföringsmaterial: När det överensstämmer med dina reklaminställningar och tillämplig 
dataskyddslagstiftning kan vi ibland skicka uppdateringar till dig via e-post om kampanjer eller 
tjänster som vi tror kan intressera dig, såsom jobb i vår databas som matchar dina kriterier, 
nyhetsbrev, vitböcker, enkäter och information om evenemang. Du kan välja bort att få e-post 
med reklam från oss.  

Tillbaka till början  
  

https://app.onetrust.com/app/#/webform/64e63c52-d526-4cfe-a459-ae92476260ba
https://app.onetrust.com/app/#/webform/64e63c52-d526-4cfe-a459-ae92476260ba
mailto:datasubjectrequests@allegisgroup.com


 

Shine the Light-lagen  
Kaliforniens Shine the Light-lag (civillag 1798.83) ger användare av våra webbplatser 
som är bosatta i Kalifornien rätt att begära viss information gällande vårt utlämnande av 
personuppgifter till externa parter i direkt marknadsföringssyfte. Om du vill göra en sådan 
begäran kontaktar du oss via avsnittet ”Kontakta oss”.  

Tillbaka till början  

Cookies och onlinespårning  

Allegis Groups webbplatser använder cookies och liknande teknik (exempelvis webbuggar) för 
att skräddarsy din onlineupplevelse samt för analysändamål. Mer information om cookies, vilka 
typer av cookies vi använder och hur vi använder dem, finns i vårt cookiemeddelande.  

Tillbaka till början  

Säkerhet för dina personuppgifter  

Allegis Group åtar sig att skydda de personuppgifter som du delar med oss. Allegis Group 
använder lämpliga fysiska, tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för 
att skydda dina personuppgifter från obehörig eller olaglig åtkomst, användning eller delning, 
samt mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.  

Tillbaka till början  

Datalagring  

Vi lagrar de personuppgifter vi samlar in från dig om det finns ett pågående affärsbehov att göra 
detta (exempelvis för att leverera en begärd tjänst till dig eller för att uppfylla tillämpliga krav 
relaterade till lagar, skatter eller redovisning).  

Om vi inte har ett pågående affärsbehov att behandla dina personuppgifter raderar vi dem eller 
anonymiserar dem. Om detta inte är möjligt (exempelvis beroende på att dina personuppgifter 
är lagrade i säkerhetskopierade arkiv), så förvarar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt och 
isolerar dem från all fortsatt behandling tills de kan raderas.  

Tillbaka till början  

https://www.allegisgroup.com/en/cookie-notice
https://www.allegisgroup.com/en/cookie-notice


 

Internationella dataöverföringar  

Vi är ett globalt företag och kan överföra personuppgifter inom Allegis Group samt till 
externa parter som befinner sig i USA och andra länder än det du är bosatt i. Där förvaras och 
behandlas uppgifterna för att tjänsterna ska kunna tillhandahållas. Dessa länder kanske inte har 
en lika omfattande lagstiftning om dataskydd som det land där du bor. Vi har vidtagit lämpliga 
säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter enligt det här meddelandet och tillämplig 
lagstiftning där informationen behandlas. Dessa säkerhetsåtgärder inbegriper implementering 
av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan 
Allegis Group-företag och vår självcertifiering i Privacy Shield-ramverken, som förklaras mer 
detaljerat nedan. Mer information om dessa säkerhetsåtgärder kan lämnas på begäran.  

Tillbaka till början  

EU – USA och Schweiz – USA: Privacy Shield-nätverket  

För personuppgifter som vi får från EES-området, Storbritannien och Schweiz har Allegis Group, 
Inc. och dess USA-styrda dotterbolag (en fullständig lista över de USA-styrda dotterbolagen 
finns här) certifierat sin efterlevnad av Privacy Shield-nätverken för EU – USA och Schweiz – 
USA som anges av USA:s handelsdepartement gällande insamling, användning och lagring av 
personuppgifter från EES-området, Storbritannien och Schweiz som överförs till USA med stöd 
av Privacy Shield. Vi har certifierat att vi följer Privacy Shield-principerna med avseende på 
sådan information. Om det uppstår konflikt mellan innehållet i det här sekretessmeddelandet 
och Privacy Shield-principerna, så ska Privacy Shield-principerna gälla. Du hittar mer 
information om Privacy Shield-programmet, och kan se vår certifieringssida, om du går till 
https://www.privacyshield.gov/.  

Allegis Group är föremål för de undersökande och verkställande befogenheterna hos FTC 
(Federal Trade Commission) gällande vår efterlevnad av Privacy Shield.  

I överensstämmelse med Privacy Shield-principerna åtar sig Allegis Group att hantera klagomål 
som gäller din sekretess och vår insamling eller användning av dina personuppgifter vilka 
överförs till USA enligt Privacy Shield. Personer bosatta i EES-området, Storbritannien eller 
Schweiz som anser att deras information inte har hanterats i överensstämmelse med Privacy 
Shield-principerna kan framföra klagomål på en rad olika sätt:  

(1) Först bör du kontakta oss genom att fylla i ett mycket kortfattat webbformulär här. 
Du kan också använda kontaktinformationen nedan. Vi besvarar då ditt klagomål inom 
45 dagar efter mottagandet.  

Allegis Group, Inc.  
7301 Parkway Drive, 5th Floor, Hanover, MD 21076  
ATTN: Privacy Officer  
privacyshieldconcerns@allegisgroup.com  

https://www.allegisgroup.com/en/privacy-policy/allegis-group-companies
https://www.allegisgroup.com/en/privacy-policy/allegis-group-companies
https://www.privacyshield.gov/
https://www.privacyshield.gov/
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b30a9c1e-bba2-4172-8e2c-4fe30d877ce1/64e63c52-d526-4cfe-a459-ae92476260ba.html
https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b30a9c1e-bba2-4172-8e2c-4fe30d877ce1/64e63c52-d526-4cfe-a459-ae92476260ba.html
mailto:privacyshieldconcerns@allegisgroup.com


 

Eller om du är bosatt i EES-området, Storbritannien eller Schweiz:  

Allegis Group Limited c/o Legal Department Maxis 2  
Western Road Bracknell RG12 1RT 
ATTN: Legal Team  
privacyshieldconcerns@allegisgroup.com  

(2) Vi har dessutom åtagit oss att hänvisa olösta sekretessklagomål enligt Privacy Shield-
principerna till en oberoende institution för tvistlösning, BBB EU PRIVACY SHIELD, 
som drivs av Council of Better Business Bureaus. Om ditt klagomål inte bekräftas 
inom rimlig tid, eller om du inte är nöjd med hur klagomålet hanteras, går du till 
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu- consumers där du kan få mer information 
och registrera ett klagomål. Den här tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt.  

  
(3) Om ditt Privacy Shield-klagomål inte går att lösa via ovan nämnda kanaler kan du under 

vissa omständigheter begära bindande skiljedom för återstående krav som inte har lösts 
med hjälp av andra mekanismer för upprättelse. Se Annex 1 för Privacy Shield på 
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction  

Tillbaka till början  

Barns sekretess  

Den här webbplatsen är inte avsedd att användas av barn som är yngre än 13 år. Allegis Group 
samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 års ålder. Om vi får vetskap om att 
vi har samlat in personuppgifter från ett barn som är yngre än 13 år så raderas den 
informationen från våra system.  

Tillbaka till början  

Länkar till andra webbplatser och offentliga forum  

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser, som ett smidigt sätt att förmedla 
information. Om du klickar på dessa externa länkar lämnar du våra webbplatser. Allegis Group 
kontrollerar inte dessa webbplatser eller deras sekretessrutiner, som kan avvika från Allegis 
Groups rutiner. Allegis Group ansvarar inte för sekretessrutiner eller innehåll på webbplatser 
utanför Allegis Group. De personuppgifter du väljer att lämna till dessa externa parter, eller som 
samlas in av dem, omfattas inte av det här meddelandet. Vi rekommenderar att du granskar 
dessa externa parters sekretesspolicy innan du lämnar personuppgifter till dem.  

Allegis Group kan göra anslagstavlor, diskussionsgrupper och/eller offentliga forum tillgängliga 
för användare på sina webbplatser. All information som du lämnar på dessa platser blir offentlig 
information som kan kommas åt av externa parter. Därför bör du vara försiktig med att avslöja 
några som helst personuppgifter i dessa forum.  

Tillbaka till början  

mailto:privacyshieldconcerns@allegisgroup.com
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers
http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers
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Kontakta oss  

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss:  

Allegis Group, Inc.  
7301 Parkway Drive, 5th Floor, Hanover, MD 21076  
ATTN: Privacy Officer  
privacyofficer@allegisgroup.com  

Eller om du är bosatt i EES-området, Storbritannien eller Schweiz:  

Allegis Group Limited c/o Legal Department Maxis 2  
Western Road Bracknell RG12 1RT  
ATTN: Legal Team  
privacyofficerEU@allegisgroup.co.uk  

Tillbaka till början  

Dataskyddsansvarig tjänsteman  

Vår dataskyddsansvarige tjänsteman eller DPO (Data Protection Officer) är en oberoende 
rådgivare som ansvarar för Allegis Groups efterlevnad av dataskydd. DPO:s råd riktas till Allegis 
Group i en första instans. DPO kan kontaktas på följande adress:  

Attention: GDPR Data Protection Officer c/o Legal Department  
Maxis 2 Western Road Bracknell RG12 1RT 
ATTN: The Data Protection Officer 
dpo@allegisgroup.co.uk  

Tillbaka till början  

Ändringar av detta meddelande  

Om vi ändrar det här meddelandet publicerar vi det ändrade meddelandet på våra webbplatser, 
med ett uppdaterat ändringsdatum. Om vi gör betydande ändringar i meddelandet kan vi också 
meddela dig på andra sätt, exempelvis genom att skicka e-post eller publicera information på 
vår hemsida. Vi uppdaterar ”Datum för ikraftträdande” upptill på den här sidan för att ange det 
datum när ändringarna börjar gälla.  

Tillbaka till början 

mailto:privacyofficer@allegisgroup.com

