
 

 

 

Danske Bank Information om behandling av personuppgifter 
 

Bakgrund 
 

Som potentiell framtida anställd i Danske Bank A/S, Danmark Sverige Filial vill vi informera dig om 

bankens behandling av dina personuppgifter och om de rättigheter som du har. Vi behandlar dina 

personuppgifter, eftersom vi har ett berättigat intresse att genomföra en rättvis och framgångsrik 

rekryteringsprocess. Dessutom är dina personuppgifter nödvändiga för att vi ska kunna ingå ett 

anställningsavtal med dig. Vi kan även behandla dina personuppgifter i rekryteringsprocessen om du 

uttryckligen samtycker till detta.   

Vi skyddar dina personuppgifter och din integritet genom att vidta alla relevanta åtgärder i enlighet 

med gällande lagstiftning.  

Detta dokument anger grunden för hur Danske Bank-koncernen (”banken”) skyddar dina 

personuppgifter och de rättigheter som du är tillförsäkrad enligt lag.  

Varför registrerar och använder vi dina personuppgifter? 
 

Vi registrerar och använder uppgifter om dig för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Det innebär 

att vi till exempel registrerar och använder personuppgifter om du har gett oss tillåtelse att använda 

dina personuppgifter för ett specifikt ändamål och/eller det är nödvändigt för att fullfölja ett av 

Danske Banks berättigade intressen. Vi gör det endast om våra intressen väger tyngre än ditt intresse 

av att dina personuppgifter inte behandlas av oss. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
 

Vi behandlar olika typer av personuppgifter om dig, inklusive 

 

 CV, ansökningsbrev, tester, intervjudokumentation och andra ansökningshandlingar, inklusive 

kreditupplysningar och bankkontonummer, tidigare arbetshistorik, bedömningar och 

utvärderingar, utbildningsnivå och examensår. 

 namn, kön, personnummer och lönekrav. 

 nationalitet, hemadress och övriga kontaktuppgifter. 

 Offentlig information, t.ex. information om dig på sociala medier. 

Ändamål och laglig grund för behandling av dina personuppgifter 
 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: 

 

 Rekrytering och kandidatsökningar. Vi har ett berättigat intresse av att behandla 

ansökningshandlingar, däribland CV, ansökningsbrev, bedömningar och utvärderingar, 

kreditreferenser, arbetshistorik och utbildningsinformation samt personlighetstester för att 



 

 

rekryteringsprocessen ska vara rättvis och för att uppfylla rättsliga krav. Vi har även ett 

berättigat intresse att ta del av offentlig information om dig inom ramen för 

anställningsprocessen, t.ex. för att kunna göra en riskbedömning i samband med tillsättandet 

av en specifik tjänst. Vår behandling av sådana uppgifter är också nödvändig för att senare 

kunna ingå ett anställningsavtal med dig och/eller för att informera dig om lediga tjänster i 

framtiden.    

 Om du har ansökt till en ledande befattning inom banken så är vi enligt lag skyldiga att 

förhandla med de fackföreningar som är parter till de kollektivavtal som vi är bundna av, före 

det att en anställning ingås. 

 

Tredje parter och dina personuppgifter 

Personuppgifter från tredje parter  

Vi behandlar personuppgifter från tredje part, däribland 

 rekryterings- och chefsrekryteringsföretag och kreditupplysningsföretag (UC AB). De 

personuppgifter vi får är bland annat ditt namn, kontaktuppgifter, CV, kreditupplysningar och 

andra ansökningshandlingar. Personuppgifterna kan samlas in från öppet tillgänglig 

information i jobbprofiler på sociala medier, däribland LinkedIn. Banken har ett berättigat 

intresse av att se till att rekryteringsprocessen är rättvis och framgångsrik. 

 Tidigare arbetsgivare, om du lämnat dem som referens. De personuppgifter vi får är till 

exempel bedömningar av dina prestationer och personlighet.          

Tredje parter som vi delar dina personuppgifter med 

I vissa fall kan vi dela personuppgifter med externa tredje parter inom eller utanför banken: 

 Rekryterings- och chefsrekryteringsföretag får personuppgifter om dig, däribland 

anställningsvillkor, för att slutföra rekryteringsprocessen. 

 Om du har ansökt till en ledande befattning inom banken kommer de fackföreningar som är 

parter till de kollektivavtal som banken är bundna av att få personuppgifter om dig för att vi 

ska fullgöra vår lagstadgade skyldighet att förhandla med fackföreningarna före eventuellt 

ingående av anställningsavtalet. 

Dina rättigheter 

Information om dina personuppgifter 

Du kan få information om de personuppgifter som vi behandlar, var de kommer ifrån och vad vi 

använder dem till. Du kan få information om hur länge vi lagrar dina uppgifter och vilka som är 

mottagare av dina personuppgifter, och om vi lämnar ut uppgifter i Sverige och utomlands. Denna rätt 

kan dock begränsas av lagstiftning, skyddet av andra personers integritet och faktorer som rör vår 

verksamhet och praxis. Våra kunskaper, affärshemligheter samt interna bedömningar och material kan 

också vara undantagna från rätten till information. 



 

 

Korrigering eller radering av Danske Banks uppgifter 

Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få uppgifterna korrigerade 

eller raderade med de begränsningar som följer av gällande lagstiftning och rätten att behandla 

uppgifter. Rättigheterna omfattar rätten till rättelse, radering eller blockering. 

Begränsning av användning 

Om du anser att de uppgifter vi har behandlat om dig är fel, eller om du har några invändningar mot 

användningen av uppgifterna kan du begära att vi begränsar användningen av uppgifterna till lagring. 

Användningen kommer endast att begränsas till lagring fram till dess att det kunnat fastställas att 

uppgifterna är korrekta, eller det kan kontrolleras om våra berättigade intressen väger tyngre än dina 

intressen.  

Om du har rätt att få de uppgifter vi har registrerat om dig raderade kan du i stället be oss att begränsa 

användningen av uppgifterna till lagring. Om vi behöver använda de uppgifter vi har registrerat om dig 

endast för att göra ett rättsligt anspråk gällande får du också begära att annan användning av 

uppgifterna begränsas till lagring.  

Återkallelse av samtycke 

Om vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt beslut 

att lämna ut uppgifter. Observera också att vi kommer att fortsätta att använda dina personuppgifter 

om vi har en annan rättslig grund för behandlingen, till exempel ett berättigat intresse. 

Dataportabilitet 

Om vi använder uppgifter på grundval av ditt samtycke, eller till följd av en överenskommelse, och 

uppgiftsbehandlingen är automatiserad har du rätt att erhålla en kopia av de uppgifter du har lämnat 

i ett elektroniskt maskinläsbart format.  

Radering och lagring av personuppgifter 
 

Vi behåller dina uppgifter endast så länge det behövs för det ändamål för vilket uppgifterna 

behandlades. Det innebär att vi kommer att spara dina personuppgifter under rekryteringsprocessen 

och upp till två år från slutdatumet för rekryteringsprocessen. Skälet till att vi sparar dina 

personuppgifter är att de kan användas av banken som försvar mot ett rättsligt anspråk.  

Kontaktuppgifter och klagomål 

Du är alltid välkommen att kontakta oss, som personuppgiftsansvarig, om du har frågor om din rätt till 

skydd av dina personuppgifter och om hur vi registrerar och använder personuppgifter. Du kan 

kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dpofunction@danskebank.com.   

 
Om du inte är nöjd med hur vi registrerar och använder dina personuppgifter, och dialogen med 

dataskyddsombudet inte har lett till ett tillfredsställande resultat, kan du kontakta vår 

klagomålshanteringsenhet: Danske Bank, HR Legal Department, Norrmalmstorg 1, 103 92 Stockholm. 



 

 

Du kan också lämna ett klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten: Datainspektionen, Box 

8114, 104 20 Stockholm, e-post  Datainspektionen@datainspektionen.se 

mailto:datainspektionen@datainspektionen.se

